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§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 3.523,9 12.020,4 8.496,5
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 252,2 516,9 264,7

Heraf anlægsbudget ....................................................... 186,9 415,8 228,9
Indtægtsbudget ....................................................................... - 0,3 0,3

Fællesudgifter ........................................................................................... 393,7 65,0
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ........................................................ 393,7 65,0

Generelle jordbrugsforhold mv. ............................................................. 3.334,3 1.711,7
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) ..... 1.612,3 492,8
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
 forarbejdningsområdet .................................................................... 1.395,2 1.166,5
24.24. Driftsstøtte i jordbruget .................................................................. 326,8 52,4

Fødevarer, husdyrforhold og forskning ................................................ 2.349,6 753,7
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) .................................... 1.396,7 753,6
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet mv. .............. 418,6 0,1
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og
 fødevareområdet .............................................................................. 534,3 -

EU's garantifond ...................................................................................... 5.823,0 5.818,3
24.42. Garantifonden for landbruget ......................................................... 5.823,0 5.818,3

Fiskeriforhold ........................................................................................... 637,0 412,8
24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet (tekstanm. 1) .................. 255,4 53,5
24.62. Driftsstøtte inden for fiskeri ........................................................... 4,0 33,1
24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ..................................... 346,6 285,2
24.65. Fisketegn og fiskepleje ................................................................... 31,0 41,0

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.842,4 776,4
Interne statslige overførsler ....................................................................... 123,0 156,6
Øvrige overførsler ...................................................................................... 9.171,6 7.717,6
Finansielle poster ....................................................................................... 13,9 0,3
Kapitalposter ............................................................................................... 386,7 110,6
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Aktivitet i alt .............................................................................................. 12.537,6 8.761,5
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -957,6 -957,6
Bevilling i alt ............................................................................................. 11.504,4 7.803,9

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)
01. Departementet (tekstanm. 125) (Driftsbev.) ........................... 183,3 -
13. Bidrag til FAO (Lovbunden) .................................................. 17,4 -
20. Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab

(tekstanm. 183) (Reservationsbev.) ........................................ 2,3 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 190,7 65,0

Generelle jordbrugsforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)
01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 167 og 193)

(Driftsbev.) .............................................................................. 923,9 -
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.) 116,9 108,2
04. Forskellige tilskud ................................................................... 0,7 0,7
05. Anlægsprogram (tekstanm. 190) (Anlægsbev.) ...................... 415,8 304,5
06. Renter ...................................................................................... 0,3 0,3
07. Kollektive virkemidler (Anlægsbev.) ...................................... - -

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

(Reservationsbev.) ................................................................... 1.344,5 1.141,5
04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) ............................ - -
06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168)

(Reservationsbev.) ................................................................... 25,0 25,0
07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
08. Minivådområder (tekstanm. 170) (Reservationsbev.) ............ 15,7 -
09. Udtagningskonsulenter (Reservationsbev.) ............................ 10,0 -

24.24. Driftsstøtte i jordbruget
05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden) ............................. 15,8 5,4
44. Refinansieringsordningen for landbruget ............................... - -
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødeva-

resektoren (tekstanm. 160 og 168) (Reservationsbev.) ......... 311,0 45,0
52. Fonden for Plantebaserede Fødevarer (tekstanm. 160)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling

Danmark) ................................................................................. - 2,0
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Fødevarer, husdyrforhold og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 178 og 196)

(Statsvirksomhed) .................................................................... 613,7 -
09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) ................................... 3,5 3,5
14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved

bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden) .................... 4,3 0,7
20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekstanm. 169)

(Reservationsbev.) ................................................................... 3,5 -
30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.) .................. 12,0 -
40. Pulje til kulinarisk og gastronomisk udvikling (tekstanm.

106) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
45. Støtte til små slagterier (tekstanm. 191) (Reservationsbev.) . 10,3 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. - -

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet mv.
02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.) .. 418,6 0,1

24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og
fødevareområdet
10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tek-

niske Universitet (Reservationsbev.) ...................................... 193,9 -
20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Univer-

sitet (Reservationsbev.) ........................................................... 245,7 -
30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns

Universitet (Reservationsbev.) ................................................ 94,7 -

 EU's garantifond

24.42. Garantifonden for landbruget
11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161)

(Lovbunden) ............................................................................ - 0,3
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) 5.824,0 5.819,0
13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning

(tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) ..................................... -1,0 -1,0

 Fiskeriforhold

24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet (tekstanm. 1)
01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 125) (Driftsbev.) ......................... 187,1 -
06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet ........ - -
20. Tilskud til fremme af international fiskeriforskning- og ud-

vikling (Reservationsbev.) ...................................................... 14,8 -

24.62. Driftsstøtte inden for fiskeri
51. Fiskeafgiftsfonden (tekstanm. 188) (Reservationsbev.) ......... - -
60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling

Danmark) ................................................................................. 4,0 33,1
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24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... 0,1 -
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering

(tekstanm. 161 og 195) (Reservationsbev.) ........................... 346,5 285,2

24.65. Fisketegn og fiskepleje
40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) ............ 31,0 -
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn .......................................... - 41,0

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 24.11., 24.21., 24.32. og 24.61.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med

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

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

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

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

Nr. 42. ad 24.32.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde udgifterne ved ud-

dannelsen af tilsynsteknikere, som kan deltage i udførelsen af offentlig kødkontrol på slagterier.

Materielle bestemmelser.

Nr. 106. ad 24.21.02., 24.32.40. og 24.63.10.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse

af bevilling, herunder 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 bemyndiges endvidere til i kontrakt eller
tilskuds- og tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud, samt for hvilken dokumentation til-
skudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren kan herunder fastsætte be-
stemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende til-
skudsberettigede 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 ministeren stillede til-
sagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren om ethvert forhold, der
har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud, eller for ministerens kontrol med
at fastsatte vilkår overholdes.
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Stk. 4. Ministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder eller at et
tilskud, der er udbetalt, og eventuelle renter helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren
ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

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

Stk. 6. Ministeren 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-
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. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser
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. 125. ad 24.11.01., 24.21.01., 24.32.01. og 24.61.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand,

der på anmodning fra en virksomhed ydes af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 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. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde de med EU's garan-

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

Nr. 154. ad 24.32.30.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte

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

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

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

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

Nr. 158. ad 24.32.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen op-

kræve et beløb på 563 kr. årligt hos offentlige institutioner og momsregistrerede fødevarevirk-
somheder, bortset fra primærproducenter, til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til fra virksomheder, der har anmeldt et eller flere kosttilskud
til forhandling i Danmark, og som har en årlig omsætning på over 50.000 kr., at opkræve et årligt
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beløb på 9.814 kr. pr. virksomhed og et årligt beløb pr. anmeldt kosttilskud på 786 kr. til dækning
af omkostningerne i forbindelse med styrket kontrol af kosttilskud og handel hermed.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve 718 kr. årligt fra regi-
strerede og autoriserede fødevarevirksomheder til delvis finansiering af Fødevarestyrelsens rej-
sehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol pr. fødevareengrosvirksomhed årligt.

Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse for primærproducenter, detailvirksomheder, små slagte-
rier, der slagter højst 35.000 dyreenheder årligt, og små mejerier der producerer på grundlag af
under 2 mio. kg. mælk årligt.

Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve 4.374 kr. for tilladelser
til dyreforsøg, og 883 kr. for hvert af de følgende påbegyndte år. Ministeren kan fastsætte nær-
mere regler herom.

Stk. 6. Til finansiering af Fødevarestyrelsens omkostninger til indladningskontrol (stikprøve-
vis kontrol ved pålæsning og aflæsning af dyr) samt stikprøvevise dybdegående kontroller i for-
bindelse med udførsel af levende dyr opkræver Fødevarestyrelsen hos samlesteder og besæt-
ningsejere mv., gebyr for syn af dyr ved udførsel, en afgift på 72 kr. pr. kvarters faktureret kon-
troltid i forbindelse med syn af dyr i henhold til §§ 8, 9 og 10 i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse
om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr mv. (BEK nr. 2272 af 29. december
2020). Afgiften opkræves hos samlesteder og besætningsejere mv., hvor Fødevarestyrelsen ud-
fører kontrol af udførsel i henhold til bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samle-
steder og handelsbesætninger (BEK nr. 754 af 22. juli 2019), bekendtgørelse om samhandel inden
for den Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffe-
bestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (BEK nr. 755 af 22. juli 2019), samt
bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr (BEK nr. 1409 af 30.
november 2018), og hvor Fødevarestyrelsen opkræver gebyr for kontrollen, jf. §§ 8, 9 og 10 i
bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr mv. (BEK nr. 2272
af 29. december 2020). Ministeren kan fastsætte regler om opkrævning mv.

Stk. 7. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb der er fastsat i medfør af
stk. 1-3 og stk. 5-6 og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente,
der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør
mindst 50 kr., og at der for rykkerskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

Nr. 160. ad 24.24.51. og 24.24.52.
Uanset § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger

om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for
Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven), jf. LBK nr. 115 af 6. februar 2020, modtager Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et beløb på 438,4 mio. kr. årligt.

Nr. 161. ad 24.21.02., 24.23.03., 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13. og 24.63.30.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle

korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med Den Europæiske
Garantifond, Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskerifondsprogrammet.

Stk. 2. Finansielle korrektioner på mere end 10,0 mio. kr. forelægges Finansudvalget.

Nr. 167. ad 24.21.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge opgaver inden for certificering

af planteformeringsmateriale, sortsadministration og plantenyhedsbeskyttelse til en privat juridisk
person. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan herunder dels overlade til den private
juridiske person at løse opgaver, der har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, dels delegere
kompetence til at træffe forvaltningsafgørelser til den juridiske person.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over den private juridiske per-
sons forvaltningsafgørelser, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for en administrativ
myndighed og om den private juridiske persons adgang til at genoptage en sag, efter der er ind-
givet klage.
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Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om den private juridiske persons opkrævning
af et gebyr i forbindelse med afgørelser vedrørende og løsning af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Nr. 168. ad 24.23.06. og 24.24.51.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til økologifrem-

meprojekter. I tilfælde af ekstraordinære tilskud, der udmøntes via fondene, kan ministeren give
tilladelse til, at fondene anvender en andel af særbevillingen til administration.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler
om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte
regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om
betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til promille- og produktionsafgiftsfondene
inden for jordbrugsområdet eller til Fonden for Økologisk Landbrug og kan i forbindelse hermed
fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse, herunder om, at afgørelser
ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at
genoptage en sag, efter der er indgivet klage.

Nr. 169. ad 24.32.20.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at etablere og deltage i et part-

nerskab og konsortium, herunder forening, der bidrager til at øge kendskabet til danske styrker
og kompetencer inden for fødevareområdet, øger sammenhængskraften i den danske fødevare-
klynge og samtidig øger samarbejdet med andre klynger, herunder bidrager til markedsføring,
information og forretningsfremmende initiativer.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at yde bidrag mv. til det af stk. 1 omfattede partnerskab
og konsortium og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette.

Nr. 170. ad 24.23.08.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud i form af kom-

pensation til konstruerede minivådområder.
Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser og vilkår for at opnå til-

skud, om beregning af tilskud, om udbetaling af tilskud, om ansøgning mv. samt om admini-
stration af ordningen. Ministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler om, at ansøgerne i
hele perioden, hvor betingelser for støtte skal være opfyldt, skal underrette ministeren, hvis be-
tingelserne for støtte ikke er opfyldt. Ministeren bemyndiges herudover til at fastsætte regler om
digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater
og digital signatur eller lignende.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol, om nedsættelse af tilskud og om tilbage-
betaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter. Ministeren har til enhver
tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ansøgers bedrift med henblik på udfø-
relse af kontrol på stedet.

Stk. 4. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 2 og 3, kan, hvis ikke
andet er fastsat, jf. stk. 6, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en
af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 4-6, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og
Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. §
49.

Stk. 5. 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
klagen, 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.
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Stk. 6. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser
efter stk. 1 eller afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 2 og 3, herunder
at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Nr. 178. ad 24.32.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at indgå aftaler om betaling for

omladningskontrol med fødevarekontrolmyndigheder i andre lande, der har havne beliggende i
Nordatlanten, hvor danske og grønlandske fiskefartøjer får foretaget omladning af fangster, for
hvilke Fødevarestyrelsen efterfølgende skal udstede eksportcertifikat til tredjelande.

Stk. 2. Det kan aftales, at Fødevarestyrelsen betaler for de i stk. 1. omhandlede fødevare-
kontrolmyndigheders kontrol og attestering.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at udgifterne til betaling til en fø-
devarekontrolmyndighed uden for Danmark i henhold til stk. 1-2 afholdes af dem, der rekvirerer
dansk eksportcertifikat for de omhandlede fangster.

Nr. 183. ad 24.11.20.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at stifte, yde tilskud samt fast-

sætte nærmere regler for den selvejende institution Tænketank om forebyggelse af madspild og
fødevaretab.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege og afskedige bestyrelsen, stille sekretariatsbistand
til rådighed og fastsætte nærmere regler for tænketankens organisation og virksomhed, herunder
ved institutionens vedtægter, samt fastsætte regler om institutionens administration, regnskab og
revision. Både ministeren og bestyrelsen kan udpege medlemmer af tænketanken.

Nr. 188. ad 24.62.51.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til

etableringsstøtte til yngre fiskeres køb af fartøjer.
Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler

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

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til Fiskeriafgiftsfonden og kan i forbindelse
hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af fonden og om fondens
adgang til at genoptage en sag, efter der er indgivet klage.

Nr. 190. ad 24.21.05.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om jordfor-

deling, herunder køb af erstatningsjord, i forbindelse med projekter i det åbne land med flersidige
hensyn, og om supplerende jordfordeling uden omkostning for de deltagende lodsejere til fremme
af vådområde- og lavbundsindsatser mv., herunder regler for afgørelse om afholdelse af omkost-
ninger, betingelser og vilkår herfor, ansøger- og modtagerkreds, udpegning og afgrænsning af
nationale interesser, behandling af ansøgninger, om ansøgningers og afrapporteringers form og
indhold, herunder finansieringsplan, tidsfrister og klageadgang.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser og vilkår for afholdelse
af omkostninger, om afholdelse af omkostninger, samt om krav til dokumentation, herunder for
gennemførelse. Ministeren kan herunder fastsætte regler om kontrol og tilsyn, regnskaber, revi-
sion og rapportering vedrørende administration af ordningen.

Stk. 3. Modtager af afgørelse om afholdelse af omkostninger er forpligtet til at underrette
ministeren om ethvert forhold, der har betydning for afgørelse til afholdelse af omkostninger, eller
for ministerens kontrol med at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Ministeren kan bestemme, at afgørelse om afholdelse af udgifter helt eller delvis
bortfalder, hvis ansøgeren ikke har opfyldt de stillede vilkår, eller der sker ændringer af de for-
hold, hvorpå afgørelse om afholdelse af udgifter er givet.
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Stk. 5. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller en
anden offentlig myndighed.

Stk. 6. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medført af stk. 1-5, kan ikke indbringes
for anden administrativ myndighed.

Nr. 191. ad 24.32.45.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde støtte til små slagterier,

der slagter op til 35.000 slagteenheder om året.
Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå støtte og regler

om administration. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbage-
betaling af modtaget uberettiget støtte, herunder om betaling af renter.

Nr. 193. ad 24.21.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om opkræv-

ning af et årligt gebyr til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved den kontrol som Dan-
mark er forpligtet til at gennemføre i medfør af artikel 11, stk. 1-3, i Kommissionens gennem-
førelsesafgørelse (EU) 2020/1074 af 17. juli 2020 om indrømmelse af en undtagelse på anmod-
ning af Danmark i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening
forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget i medfør af § 34, stk. 2, jf. bilag 2, i BEK nr.
1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gød-
ning, herunder nærmere regler om opkrævningen, betalingsfrister mv.

Stk. 2. Betalingsforpligtelser, der er fastsat i regler fastsat i medfør af stk. 1, og som ikke
betales rettidigt, tillægges en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats i renteloven med
tillæg fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For rykkerbreve be-
tales et gebyr på 100 kr., som reguleres med tilpasningsprocenten i lov om en satsregulerings-
procent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med ti.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til en under Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri oprettet statslig myndighed eller til en anden offentlig myndig-
hed.

Nr. 195. ad 24.63.30.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte de regler og iværk-

sætte de foranstaltninger, der er nødvendige for forberedelse, etablering og anvendelse her i landet
af støtteordninger under Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for programperioden 2021-
2027 i henhold til denne bestemmelse, jf. stk. 2-4 og §§ 2-12 i LBK nr. 19 af 4. januar 2017 om
Hav- og Fiskerifonden.

Stk. 2. Lov om Hav- og Fiskerifondens § 1 finder ikke anvendelse på støtteordninger omfattet
af stk. 1. For støtteordninger omfattet af stk. 1 bemyndiges ministeren til at give støtte til foran-
staltninger, der er eller forventes omfattet af EU-retsgrundlaget for støtte under Den Europæiske
Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond for programperioden 2021-2027.

Stk. 3. I den udstrækning det er nødvendigt for at etablere og administrere støtteordninger i
overensstemmelse med det nye forordningsgrundlag om støtte under Den Europæiske Hav-, Fi-
skeri- og Akvakulturfond (fiskerifondsforordningen), forordningsgrundlaget om fælles bestem-
melser for ESI-fondene (rammeforordningen) samt i overensstemmelse med EU-gennemførel-
sesbestemmelser hertil, kan ministeren fravige bestemmelserne i §§ 2-11a i LBK nr. 19 af 4. ja-
nuar 2017 om Hav- og Fiskerifonden.

Stk. 4. Ministeren kan efter indhentet samtykke fra Finansministeriet sætte støtteordninger
omfattet af stk. 1 i kraft, før fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2021-2027 er godkendt
af EU-Kommissionen. Ministeren kan endvidere efter indhentet samtykke fra Finansministeriet
iværksætte støtte til dataindsamling, fiskerikontrol, vandløbsrestaurering, kystfiskeri og til teknisk
bistand før EU-retsgrundlaget for støtteordningerne er vedtaget.

Stk. 5. Beføjelserne i stk. 1-4 udøves af miljøministeren for så vidt angår spørgsmål, som
henhører under ressortområdet for Miljøministeriet.
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Nr. 196. ad 24.32.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen op-

kræve et beløb på 310 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet for
hver levering, og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med
kontrollen på slagterierne af slagtekyllingernes trædepuder og fjerdragt med henblik på identifi-
kation af velfærdsproblemer efter regler fastsat i medfør af dyrevelfærdsloven. Bestemmelsen
træder i stedet for bestemmelsen i dyrevelfærdslovens § 43, stk. 5.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 3.114
kr. hos ejere af dyrehold, som i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale Hus-
dyrbrugsregister pr. 1. februar 2022 er registreret som ejer af en eller flere besætninger, hvoraf
mindst én besætning er en besætning med kvæg med en besætningsstørrelse på over 40 dyr.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 3.075
kr. hos ejere af dyrehold, som ikke er omfattet af stk. 2, og som i Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeris Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2022 er registreret som ejer af
en eller flere besætninger, hvoraf mindst én besætning er en besætning med svin med en besæt-
ningsstørrelse på over 40 dyr.

Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 1.930
kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakultur, kameler, heste, kaniner og humlebier, som ikke
er omfattet af stk. 2 og 3, og som i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale
Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2022 er registreret som ejer af en eller flere besætninger, hvoraf
mindst én besætning har en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog 2000 dyr.

Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 1.126
kr. hos ejere af dyrehold, som ikke er omfattet af stk. 2-4, og som i Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeris Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2022 er registreret som ejer af
en eller flere besætninger, hvoraf mindst én besætning er en besætning med kvæg med en be-
sætningsstørrelse på mindst 10 dyr.

Stk. 6. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 1.112
kr. hos ejere af dyrehold, som ikke er omfattet af stk. 2-5, og som i Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeris Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2022 er registreret som ejer af
en eller flere besætninger, hvoraf mindst én besætning er en besætning med svin med en besæt-
ningsstørrelse på mindst 10 dyr.

Stk. 7. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 698
kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakultur, heste, kaniner, kameler og humlebier, som ikke
er omfattet af stk. 1-6, og som i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale Hus-
dyrbrugsregister pr. 1. februar 2022 er registreret som ejer af en eller flere besætninger, hvoraf
mindst én besætning har en besætningsstørrelse på mindst 10 dyr.

Stk. 8. Taksterne i stk. 4, 1. punktum, og stk. 7, 1. punktum, finder for så vidt angår fjerkræ
kun anvendelse for besætninger, der er registreringspligtige i henhold til bekendtgørelse om re-
gistrering af besætninger, jf. BEK nr. 1407 af 30. november 2018.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 2-8 træder i stedet for bestemmelsen i dyrevelfærdslovens §
43, stk. 3 og 4, jf. lov nr. 133 af 25. februar 2020.

Stk. 10. Provenuet i stk. 2-7 skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger
og steder med heste i henhold til dyrevelfærdsloven, jf. lov nr. 133 af 25. februar 2020.

Stk. 11. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om opkrævning af det i stk. 1-7 nævnte
beløb.

Stk. 12. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb der er fastsat i medfør af
stk. 1 og stk. 3-7 som ikke betales rettidigt, tillægges, medmindre andet er fastsat i Den Euro-
pæiske Unions retsakter, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelo-
vens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for ryk-
kerskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.
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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vil skabe rammerne for landbrugets, fiskeriets
og øvrige fødevarerhvervs produktion og udvikling. Ministeriet arbejder for bæredygtige og res-
sourceeffektive løsninger og bidrag til at udvikle et fødevarerhverv, der skaber vækst og arbej-
derspladser. Herudover arbejder ministeriet for, at den mad vi spiser er sund, sikker og klima-
venlig. Ministeriet varetager opgaver inden for:
- Politikformulering, administration og ledelse
- Kontrol, tilsyn og beredskab
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris virksomhed er fastlagt i national lovgivning
og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte ho-
vedkonti.

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

Nettotal ....................................................... 3.630,4 5.867,1 3.436,1 3.523,9 3.074,5 2.971,2 2.834,6
Udgift ......................................................... 11.459,2 14.040,3 12.166,9 12.020,4 11.707,3 11.659,7 11.361,0
Indtægt ....................................................... 7.828,8 8.173,2 8.730,8 8.496,5 8.632,8 8.688,5 8.526,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 162,5 169,3 333,1 328,7 317,0 381,9 370,8
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ...... 162,5 169,3 333,1 328,7 317,0 381,9 370,8

Generelle jordbrugsforhold mv. ............ 1.377,9 1.275,6 1.345,2 1.437,7 1.356,8 1.249,8 1.162,7
24.21. Fællesudgifter inden for jord-

brugsområdet mv. (tekstanm. 1) ... 841,0 808,5 805,7 932,6 933,6 798,3 719,0
24.23. Struktur- og effektivitetsfor-

bedringer inden for jordbrugs-
og forarbejdningsområdet ............. 255,5 209,4 249,5 228,7 183,0 212,6 186,9

24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................ 281,4 257,7 290,0 276,4 240,2 238,9 256,8

Fødevarer, husdyrforhold og forsk-
ning ............................................................ 1.464,9 3.881,3 1.519,5 1.499,5 1.204,7 1.179,7 1.144,0
24.32. Fødevarer og husdyrforhold

(tekstanm. 1) ................................. 611,9 3.005,0 547,0 546,7 443,6 427,8 416,1
24.33. Forskning og udvikling inden

for fødevareområdet mv. .............. 302,8 325,7 436,3 418,5 241,9 242,0 228,2
24.34. Forskningsbaseret myndigheds-

betjening mv. inden for miljø-
og fødevareområdet ...................... 550,2 550,5 536,2 534,3 519,2 509,9 499,7

EU's garantifond ...................................... 342,7 263,3 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
24.42. Garantifonden for landbruget ....... 342,7 263,3 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

Fiskeriforhold ........................................... 282,4 277,6 233,6 253,3 191,3 155,1 152,4
24.61. Fællesudgifter inden for fiske-

riområdet (tekstanm. 1) ................. 227,0 186,3 172,6 201,9 141,3 138,4 135,7
24.62. Driftsstøtte inden for fiskeri ......... - - - - - - -
24.63. Erhvervsfremme inden for fi-

skerisektoren .................................. 65,5 107,7 71,0 61,4 60,0 26,7 26,7
24.65. Fisketegn og fiskepleje ................. -10,0 -16,4 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... -14,3 6,4 434,7 252,2 662,3 635,4 107,1
Udgift ......................................................... 147,7 130,8 772,2 516,9 960,9 947,0 408,9
Indtægt ....................................................... 162,0 124,5 337,5 264,7 298,6 311,6 301,8
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Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugsforhold mv. ............ 38,5 36,7 163,7 184,9 620,6 609,7 85,9
24.21. Fællesudgifter inden for jord-

brugsområdet mv. (tekstanm. 1) ... 10,0 7,7 136,5 186,9 622,1 611,2 87,4
24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................ 28,6 29,0 27,2 -2,0 -1,5 -1,5 -1,5

Fødevarer, husdyrforhold og forsk-
ning ............................................................ - - 300,0 96,4 59,8 39,8 35,3
24.32. Fødevarer og husdyrforhold

(tekstanm. 1) ................................. - - 300,0 96,4 59,8 39,8 35,3

Fiskeriforhold ........................................... -52,8 -30,4 -29,0 -29,1 -18,1 -14,1 -14,1
24.62. Driftsstøtte inden for fiskeri ......... -52,8 -30,4 -29,0 -29,1 -18,1 -14,1 -14,1

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... -0,3 0,0 - - - - -
Udgift ......................................................... 0,7 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt ....................................................... 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugsforhold mv. ............ -0,3 0,0 - - - - -
24.21. Fællesudgifter inden for jord-

brugsområdet mv. (tekstanm. 1) ... -0,3 0,0 - - - - -

Fiskeriforhold ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
24.61. Fællesudgifter inden for fiske-

riområdet (tekstanm. 1) ................. 0,0 0,0 - - - - -

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er opdelt i følgende faglige delområder: De-
partementet, Generelle jordbrugsforhold mv., Fødevarer, husdyrforhold og forskning, EU's ga-
rantifond, samt Fiskeriforhold. Enkelte ordninger administreres af Udbetaling Danmark.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og De-
monstrationsprogram (GUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om
forskningsbaseret myndighedsbetjening med Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA)
på Aarhus Universitet samt institutterne Aqua og Food under Danmarks Tekniske Universitet.
Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af det Sundheds-
videnskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Sidstnævnte i samarbejde med Statens Serum
Institut. Der ydes endvidere tilskud til Madkulturen, som er en selvejende institution af typen
særligt forvaltningssubjekt, Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab samt til Fø-
devarepartnerskabet.

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 ministeriets tre styrelser.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, land-
brugs-, og fiskeriområdet. Departementet forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse
af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse og varetager internationale forhand-
linger forbundet hermed. Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordi-
nation på ministerområdet. Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for
hver deres område, forbereder udkast til lovforslag, udsteder bekendtgørelser og udarbejder vej-
ledninger mv. Styrelserne varetager den primære kontakt med borgerne samt udøver rådgivnings-
og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.
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Departementet vil aftale mål- og resultatplaner med de tre styrelser. Der vil tillige blive ind-
gået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri og Københavns Universitet, Aarhus Universitet samt Danmarks Tekniske Uni-
versitet.

Yderligere oplysninger om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan findes på
www.fvm.dk.

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

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

(Driftsbev.)  
24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)  
24.11.20. Tænketank om forebyggelse af madspild

og fødevaretab (tekstanm. 183)
(Reservationsbev.)  

24.11.79. Reserver og budgetregulering  
24.21.01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125,

135, 167 og 193) (Driftsbev.)  
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og

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

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

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

24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet re-
gulering (Reservationsbev.)  

24.23.08. Minivådområder (tekstanm. 170)
(Reservationsbev.)  

24.23.09. Udtagningskonsulenter (Reservationsbev.) 

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden)  
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv.

inden for fødevaresektoren (tekstanm.
160 og 168) (Reservationsbev.)  

24.24.52. Fonden for Plantebaserede Fødevarer
(tekstanm. 160) (Reservationsbev.)  

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125,
158, 178 og 196) (Statsvirksomhed)  

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

andre udgifter ved bekæmpelsesforan-
staltninger mm. (Lovbunden)  

24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekst-
anm. 169) (Reservationsbev.)  

24.32.30. Madkulturen (tekstanm. 154)
(Reservationsbev.)  

24.32.40. Pulje til kulinarisk og gastronomisk ud-
vikling (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)  

http://www.fvm.dk
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24.32.45. Støtte til små slagterier (tekstanm. 191)
(Reservationsbev.)  

24.32.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)  

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration
(Reservationsbev.)  

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

 24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
ved Aarhus Universitet
(Reservationsbev.)  

 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
ved Københavns Universitet
(Reservationsbev.)  

24.42.11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135
og 161) (Lovbunden)  

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135
og 161) (Lovbunden)  

24.42.13. Forskellige støtteordninger under den
fælles markedsordning (tekstanm. 135 og
161) (Lovbunden)  

24.61.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 125)
(Driftsbev.)  

24.61.20. Tilskud til fremme af international fiske-
riforskning- og udvikling
(Reservationsbev.)  

24.62.51. Fiskeafgiftsfonden (tekstanm. 188)
(Reservationsbev.)  

24.63.10. Nationale tilskud inden for fiskerisekto-
ren (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)  

24.63.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med
EU-medfinansiering (tekstanm. 161 og
195) (Reservationsbev.)  

24.65.40. Fiskepleje, herunder udsætninger
(Reservationsbev.)  

24.65.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn  

Udgifter uden for udgiftsloft: 24.21.04. Forskellige tilskud  
24.21.05. Anlægsprogram (tekstanm. 190)

(Anlægsbev.)  
24.21.07. Kollektive virkemidler (Anlægsbev.)  
24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget  
24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (admini-

streret af Udbetaling Danmark)  
24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125,

158, 178 og 196) (Statsvirksomhed)  
24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og

andre udgifter ved bekæmpelsesforan-
staltninger mm. (Lovbunden)  

24.62.60. Afdrag og afskrivninger på lån (admini-
streret af Udbetaling Danmark)  
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Indtægtsbudget: 24.21.06. Renter  
24.61.06. Renter vedrørende tilskudsordninger på

fiskeriområdet  

Artsoversigt:
Mio. kr. 2019 2020 2021 F 2023 2024 2025
Bevilling i alt ............................................. 3.578,5 6.004,9 3.779,5 3.700,5 3.681,5 3.516,2 2.875,1
Årets resultat .............................................. 37,9 -131,4 - - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. - - 91,3 75,6 55,3 90,4 66,6
Aktivitet i alt .............................................. 3.616,4 5.873,5 3.870,8 3.776,1 3.736,8 3.606,6 2.941,7

Udgift ..................................................... 11.607,6 14.171,3 12.939,4 12.537,6 12.668,5 12.607,0 11.770,2
Indtægt ................................................... 7.991,2 8.297,8 9.068,6 8.761,5 8.931,7 9.000,4 8.828,5

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 2.483,9 2.927,9 2.795,4 2.842,4 2.593,4 2.398,2 2.296,0
Indtægt ................................................... 612,3 670,8 754,9 776,4 760,6 746,2 732,0

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 163,9 184,9 108,3 123,0 114,6 114,6 99,1
Indtægt ................................................... 159,3 169,7 155,2 156,6 148,0 148,0 132,5

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 8.800,0 10.919,3 9.555,2 9.171,6 9.550,8 9.678,5 8.993,1
Indtægt ................................................... 7.075,5 7.364,9 8.017,7 7.717,6 7.893,8 7.980,5 7.807,2

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 17,1 16,2 14,5 13,9 13,1 13,0 12,9
Indtægt ................................................... 1,1 1,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 142,8 123,0 466,0 386,7 396,6 402,7 369,1
Indtægt ................................................... 143,0 90,9 140,5 110,6 129,0 125,4 156,5

Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2019 2020 2021 F 2023 2024 2025
Driftsposter ................................................. 1.871,6 2.257,1 2.040,5 2.066,0 1.832,8 1.652,0 1.564,0
11. Salg af varer ....................................... 25,0 19,8 23,9 19,4 18,9 18,9 23,8
12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ..................................... 29,5 27,6 20,5 13,4 13,4 13,4 13,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 549,7 616,8 687,4 725,9 710,6 696,2 677,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 86,2 95,3 82,6 81,6 79,2 78,8 77,8
17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ............................................... 175,0 195,8 174,9 79,2 79,2 79,2 79,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 1.632,9 1.716,9 1.758,7 1.989,3 1.859,1 1.720,7 1.638,7
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -19,0 -32,9 -15,0 -10,1 -10,1 -10,1 -10,1
20. Af- og nedskrivninger ........................ 73,9 68,9 84,5 86,9 81,7 81,6 74,1
21. Andre driftsindtægter .......................... 8,1 6,3 23,1 17,7 17,7 17,7 17,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 534,9 883,9 709,7 615,5 504,3 448,0 436,3
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,0 0,2 - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... 4,6 15,2 -46,9 -33,6 -33,4 -33,4 -33,4
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 159,3 169,7 155,2 156,6 148,0 148,0 132,5
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 163,9 184,9 108,3 123,0 114,6 114,6 99,1

Øvrige overførsler ...................................... 1.724,5 3.554,5 1.446,2 1.378,4 1.601,7 1.607,6 1.119,3
30. Skatter og afgifter ............................... 41,9 55,9 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 6.979,9 7.289,0 7.951,6 7.632,9 7.809,1 7.895,8 7.722,5
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 53,8 20,0 24,8 43,4 43,4 43,4 43,4
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - 91,3 75,6 55,3 90,4 66,6
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 30,2 30,3 29,0 34,5 28,6 28,6 28,6
44. Tilskud til personer ............................. 2,0 2,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv .............................. 7.894,4 8.027,5 8.317,8 7.830,4 7.814,4 7.861,0 7.883,4
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46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 873,5 2.859,1 1.033,4 1.076,6 895,4 904,2 867,2

49. Reserver og budgetregulering ............ - - 175,0 230,1 812,4 884,7 213,9

Finansielle poster ....................................... 16,0 14,6 14,2 13,6 12,8 12,7 12,6
25. Finansielle indtægter ........................... 1,1 1,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
26. Finansielle omkostninger .................... 17,1 16,2 14,5 13,9 13,1 13,0 12,9

Kapitalposter .............................................. -38,1 163,5 325,5 276,1 267,6 277,3 212,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 109,4 89,2 436,5 386,4 396,4 402,5 368,9
52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ............... 72,1 47,7 103,1 74,9 104,8 105,2 136,3
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 0,8 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
55. Statslige udlån, afgang ....................... 68,2 39,7 36,6 35,7 24,2 20,2 20,2
59. Værdipapirer, afgang .......................... 2,4 3,5 0,8 - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... 37,9 -131,4 - - - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, tilgang ............................. 0,4 - - - - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, afgang ............................. 32,5 33,1 29,2 - - - -
I alt ............................................................. 3.578,5 6.004,9 3.779,5 3.700,5 3.681,5 3.516,2 2.875,1

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er der budgetteret med EU-ind-
tægter fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL)
og fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF).

Landbrugsstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger,
finansieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL). I den forbindelse varetager
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement funktionen som ansvarlig myndig-
hed og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr.
1306/2013.

Fiskeristyrelsen er betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger finansieret helt eller
delvist af den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF). I den forbindelse varetager
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement funktionen som ansvarlig myndig-
hed, og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr.
1306/2013 og forordning nr. 1303/2013.

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling
af biavlen, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.21.02.60. Producentorganisationer inden for
frugt- og grøntsagssektoren, § 24.21.02.65. Oplysningskampagner og salgsfremstød, §
24.21.02.75. Tilskud til skolemælk, § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltnin-
ger, og § 24.42. Garantifonden for landbruget.

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

Indtægter fra Landdistriktsprogrammet for 2014-2021 i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri er indbudgetteret under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.21.05. Anlægsprogram
og § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne. Indtægterne vedrører programperioden
2021-2027, hvor 2021 er et overgangsår. EU-indtægter i årene 2022-2024 er foreløbig teknisk
videreført.

R R B F BO1 BO2 BO3
Garantifonden (EGFL) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Program vedrørende biavl..................... 2,7 -0,7 - 3,9 - - 1,3
EU's-støtteordninger og direkte land-
brugsstøtte ............................................ 6.082,3 5,815,2 6.408,5 6.525,9 6.525,9 6.525,9 6.525,9

I alt ....................................................... 6.085,0 5.814,5 6.408,5 6.529,8 6.525,9 6.525,9 6.527,2
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I oversigten nedenfor fremgår indtægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling
af landdistrikterne (ELFUL) med følgende beløb:

Bemærkninger: For årene 2022-2024 er bevillingen teknisk videreført som en reserve under § 24.23.03. Støtte til ud-
vikling af landdistrikterne, hvorfor EU-indtægten ikke fremgår.

Indtægter fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) for 2021-2027 i
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er indbudgetteret under § 24.61.01. Fiskeristyrel-
sen, § 24.63.03. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering.

I oversigten nedenfor fremgår indtægternes fordeling under den Europæiske Hav-, Fiskeri-
og Akvakulturfond (EHFAF) med følgende beløb:

I tillæg til ovennævnte er der budgetteret med EU-indtægter under § 24.32.14.10. Erstatninger
ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. Endvidere er der
under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration budgetteret med EU-indtægter i for-
bindelse med Landbrugsstyrelsens deltagelse i international koordination af nationale forsk-
ningsindsatser (ERA-Net) på fødevareområdet støttet af EU-Kommissionen under EUs 8. ram-
meprogram for forskning og teknologisk udvikling.

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2021 ............................................ - 99,4 398,1 447,9

Landbrugsfonden for udv. af land- R R B F BO1 BO2 BO3
distrikterne (ELFUL)............................. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I alt......................................................... 732,9 1.254,4 1.323,4 279,7 262,6 252,2 252,2

Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akva-
kulturfond R R B F BO2 BO3 BO4
(EHFAF) ................................................ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I alt......................................................... 261,3 208,93 283,8 247,2 247,2 247,2 247,2

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)
Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO, Tænketank om forebyggelse af madspild samt

Reserver og budgetregulering.

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

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 144,9 127,5 148,0 183,3 167,2 159,8 154,5
Indtægt ......................................................... 3,7 0,3 4,7 - - - -
Udgift ........................................................... 146,9 149,2 152,7 183,3 167,2 159,8 154,5
Årets resultat ............................................... 1,7 -21,4 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 143,9 147,8 149,3 183,3 167,2 159,8 154,5
Indtægt .................................................. 0,7 0,3 1,4 - - - -

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 3,0 1,3 3,4 - - - -
Indtægt .................................................. 3,0 - 3,3 - - - -

Bemærkninger: I henhold til kongelig resolution af 19. november 2020 er ressortansvaret for Ligestillingsafdelingen samt
sager vedrørende miljø og natur overflyttet til hhv. Beskæftigelsesministeriet og Miljøministeriet. 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 ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri med at formulere regerin-

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

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugspolitisk samt fø-
devare- og fiskeripolitisk betydning, herunder koordination i forhold til EU og en række inter-
nationale organisationer i relation til ministerområdet.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79.
Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.



§ 24.11.01. 23

munikationsvirksomhed og it-politik. Herudover yder departementet sekretariatsbistand til Tæn-
ketank om madspild og fødevaretab.

Attachéer ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien, bistår mi-
nisteriet ved forhandlinger om EU-reguleringen af fødevare- , landbrugs- og fiskeriområdet. De
har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de over-
ordnede danske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbrugerindflydelse
og bæredygtige produktionssystemer.

Statskonsulenttjenesten, som indgår i Udenrigsministeriets organisation, udfører også opga-
ver, som vedrører Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris ressort. Departementet har
instruktionsbeføjelser for ca. halvdelen af arbejdstiden vedrørende disse stillinger.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har det overordnede ressortansvar for FN's
Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). Ministeriets overordnede opgaver vedrørende det
internationale aftalesæt for FAO omfatter arbejdet i de styrende organer, mv. Udenrigsministeriet
varetager eventuelle opgaver, der af Udenrigsministeriet vurderes at være af særlig vigtighed for
Danmarks udviklingspolitiske prioriteter. Dansk deltagelse mv. i FAO's arbejde, herunder møde-
fora, er baseret på gensidig aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og
Udenrigsministeriet om opgavefordelingen i FAO.

Landbrugsstyrelsen er udpeget som betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger, finan-
sieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL). I den forbindelse varetager Mi-
nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement funktionen som kompetent organ og
de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Kommissionens gennemførselsforordning 908/2014 ar-
tikel 1 og 2.

Fiskeristyrelsen er betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger finansieret helt eller
delvist af Hav-, Akvakultur og Fiskerifonden (EHFAF). I den forbindelse varetager Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement funktionen som ansvarlig myndighed, og de
opgaver, der er forbundet hermed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013
og forordning nr. 508/2014.

For yderligere oplysninger henvises der til Ministeriet for Fødevarer, Landbrugs og Fiskeris
hjemmeside www.fvm.dk.

Virksomhedsstruktur
24.11.01. Departementet, CVR-nr. 41956011.
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 § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, §
24.32.01. Fødevarestyrelsen og § 24.61.01. Fiskeristyrelsen.

BV 2.3.5 Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og
informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtter, legater, gaver og lig-
nende.

BV 2.5.1| Der er adgang til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægte-
| fæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Ministeriet
| for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Pensionsbidragets størrelse godkendes
| af Finansministeriet.

http://www.fvm.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 ressortansvaret for Ligestillingsafdelingen samt
| sager vedrørende miljø og natur overflyttet til hhv. Beskæftigelsesministeriet og Miljøministeriet. 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 .............................................. 3,7 0,3 4,7  - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 3,0 - 3,3  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,7 0,3 1,4  - - - -
Bemærkninger: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ingen indtægter .

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 147 165 169  162 156 153 150
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 102,6 112,3 106,5  131,8 127,6 124,0 119,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,2 0,5 0,3  - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 102,4 111,8 106,2  131,8 127,6 124,0 119,2
Bemærkninger: I henhold til kongelig resolution af 19. november 2020 er ressortansvaret for Ligestillingsafdelingen samt
sager vedrørende miljø og natur overflyttet til hhv. Beskæftigelsesministeriet og Miljøministeriet. R- og B-tal er overflyttet
tilsvarende. 

Opgaver Mål
Landbrug Det er et mål at udvikle politikker og regulering, der bidrager til en

bæredygtig og grøn omstilling og udvikling i landbrugserhvervet. Det
er et mål at øge Danmarks internationale indflydelse på landbrugsom-
rådet især i forhold til EU, FN og det nordiske samarbejde. Det er en-
deligt et mål at sikre korrekt forvaltning og gennemførelse af regerin-
gens og EU's fælles landbrugspolitik samt sikre opfølgningen herpå.

Fødevarer og fiskeri Det er et mål at udvikle politikker og regulering, som fremmer føde-
varesikkerheden samt sundheden blandt mennesker og dyr og et bære-
dygtigt fiskerierhverv. Ministeriet bidrager til udvikling af et fødevare-
erhverv og et fiskerierhverv, der kan skabe mere vækst og flere ar-
bejdspladser i Danmark. Det er et mål at øge Danmarks internationale
indflydelse på fødevare- og fiskeriområdet især i forhold til EU, FN og
det nordiske samarbejde. Det er endeligt et mål at sikre korrekt for-
valtning og gennemførelse af regeringens og EU's fælles fødevare- og
fiskeripolitik samt sikre opfølgningen herpå.

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

| Udgift i alt..............................................| 143,9| 147,8| 149,3| 183,3| 167,2| 159,8| 154,5

| 0.| Generelle fællesomkostninger..........| 82,3| 84,6| 85,3| 99,1| 89,7| 86,4| 84,8
| 1.| Landbrug..........................................| 15,6| 16,0| 16,2| 27,1| 25,8| 23,6| 22,3
| 2.| Fødevarer og Fiskeri........................| 46,0| 47,2| 47,8| 57,1| 51,7| 49,8| 47,4
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - - - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,8 1,0 0,7 0,8 1,1 0,9 0,7
+ anskaffelser .............................................. 0,2 0,3 - 0,5 - - 0,6
- afskrivninger ............................................. 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,9 1,1 0,6 1,1 0,9 0,7 1,1

Låneramme .................................................. - - 9,5 3,2 3,2 3,2 3,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 6,3 34,4 28,1 21,9 34,4

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 0,2 mio. kr.

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde, herunder internationalt konventions-
arbejde. Det gælder bl.a. ICES (organisation vedrørende maritime økosystemer), Østersøkonven-
tionen (havmiljø).

Kontoen er forhøjet med 8,5 mio. kr. årligt i 2021 og frem til håndtering af de varige me-
romkostninger som følge af ressortdelingen af Miljø- og Fødevareministeriet, jf. kongelig reso-
lution af 19. november 2020.

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2021 og frem til en styrket opgavevaretagelse
i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Der er afsat 4,8 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 7,8 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til etablering,
minimumsdrift og udvikling af et gastronomiakademi i København, jf. akt. 90 af 28. februar 2019.
Opgaven med at etablere og varetage driften og udviklingen af gastronomiakademiet er tildelt
Komitéen for MAD Symposium (MAD) ved indgåelse af en public service kontrakt. Der er tilført
0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til medfinansiering af sekretariatet for Tænketank om madspild
og fødevaretab.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio. kr. i 2022 til initiativer under re-
geringens vækstplan for handel og logistik.

Kontoen er forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til politisk håndtering og pro-
jektledelse som led i udmøntning af bevilling fra § 24.11.79.21. Reserve til udtagning af land-
brugsjord mv.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som led i Aftale mellem rege-
ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti og Alternativet om sommer- og erhvervspakke mv. af juni 2021.

Kontoen er nedjusteret med 0,3 mio. kr. årligt i 2022 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 samlet forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2022,
| 10,4 mio. kr. i 2023, 8,9 mio. kr. i 2024 og 6,3 mio. kr. i 2025. Det vedrører en forhøjelse på
| 8,3 mio. kr. i 2022, 8,8 mio. kr. i 2023, 7,3 mio. kr. i 2024 og 6,3 mio. kr. i 2025, jf. Aftale
| mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
| hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokra-
| terne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. Heraf vedrører 6,3 mio. kr. årligt
| implementering af indsatser i aftalen, 2,0 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. årligt i 2023-2024 ved-
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| rører opgaver om bioøkonomipanel og proteinstrategi, 1,0 mio. kr. i 2023 vedrører udarbejdelse
| af strategi for skovlandbrug og 0,5 mio. kr. i 2023 vedrører opfølgning på forskningsindsats
| vedrørende gyllehåndtering.
| Endvidere er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i 2022-2024 som følge af udmøntning
| af ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 18,8 18,1 17,8 17,4 17,4 17,4 17,4
10. Bidrag til FAO

Udgift ................................................... 18,8 18,1 17,8 17,4 17,4 17,4 17,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 18,7 18,1 17,8 17,4 17,4 17,4 17,4

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

og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri,
biodiversitet mv., og FAO's aktiviteter er af stor betydning for bl.a. internationale fødevare-,
landbrugs- og fiskeriforhold og -relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæ-
ringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distri-
bution af fødevarer samt spredning af fødevare-, landbrugs- og fiskerifaglig viden. FAO er in-
ternationalt ledende i bekæmpelsen af underernæring og sult og en vigtig deltager i arbejdet med
fastsættelse af standarder for fødevaresikkerhed og fødevareforsyningssikkerhed. En række af
FN's mål for bæredygtig udvikling frem mod 2030, verdensmålene, indgår som centrale elementer
i FAO's arbejdsprogrammer.

FAO's budget for toårsperioden 2022-2023 forventes vedtaget på organisationens 42. Konfe-
rence i juni 2021, og det forventes at udgøre i alt 1.000,6 mio. US$ opdelt i 541,4 mio. US$ samt
376,4 mio. euro. Den danske andel, baseret på FN's resolution nr. 73/271 af 22. december 2018,
forventes at udgøre 0,554 pct. svarende til hhv. 1.499.700 US$ og 1.042.700 euro årligt i 2022
og 2023.

Endvidere yder Danmark i 2022 et bidrag på 13.800 euro til tiende fase vedrørende det eu-
ropæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer (ECPGR) samt et bidrag på 21.200 US$
til det administrative budget under FAO's internationale traktat for plantegenetiske ressourcer for
fødevarer og jordbrug (ITPGRFA).

Kontoen er teknisk budgetteret indtil FAO's budget for de 2022-23 er vedtaget. Der er for
2022 budgetteret med en dollarkurs på 6,2969 og eurokurs på 7,4379.
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24.11.20. Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab (tekstanm. 183)
 (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til Tænketank om forebyggelse af madspild og
fødevaretab.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 2,3 2,3 2,3 - - -
10. Tænketank om forebyggelse af

madspild og fødevaretab
Udgift ................................................... 0,5 2,3 2,3 2,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 2,3 2,3 2,3 - - -

10. Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab
På kontoen er der optaget tilskud til driften af den selvejende institution Tænketank om fo-

rebyggelse af madspild og fødevaretab (særligt forvaltningssubjekt) som led i udmøntningen af
pulje til strategi for cirkulær økonomi, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk
Folkeparti og Radikale Venstre af oktober 2018 om udmøntning af pulje til cirkulær økonomi.
Tænketanken kan supplere tilskuddet til driften med private donationer til finansiering af pro-
jekter. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri yder frem til 2022 sekretariatsbistand til
tænketanken, hvorefter det er målet, at tænketanken er selvfinansierende uden offentlige bevil-
lingstilskud.

Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab har det overordnede formål at styrke
den samlede danske indsats i forhold til forebyggelse af madspild og fødevaretab ved at samle
repræsentanter fra hele værdikæden fra jord til bord, relevante myndigheder og forskere. Tæn-
ketank om forebyggelse af madspild og fødevaretabs aktiviteter omfatter bl.a. rådgivning af re-
geringen, at tilvejebringe og formidle viden samt indgå i samarbejde med danske og udenlandske
aktører.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af Tæn-
ketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab. Af tilskuddet kan bl.a. afholdes udgifter
til vederlag til formanden og bestyrelsesmedlemmer. Vederlag fastsættes i overensstemmelse
med Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kol-
legiale organer i staten.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab er en selv-
ejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over
tilskud fra staten.



28 § 24.11.79.

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 165,0 190,7 297,4 369,7 198,9
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 65,0 165,0 165,0 -
10. Reserve til indsatser på land-
 brugsområdet

Udgift ................................................... - - - 125,5 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 125,5 - - -

21. Reserve til udtagning af land-
 brugsjord mv.

Udgift ................................................... - - 165,0 65,0 297,4 369,7 198,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 165,0 65,0 297,4 369,7 198,9

 Indtægt ................................................ - - - 65,0 165,0 165,0 -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 65,0 165,0 165,0 -

60. Ændrede dispositioner i bevil-
 lingsåret

Udgift ................................................... - - - 0,2 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 0,2 - - -

| 10. Reserve til indsatser på landbrugsområdet
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 125,5 mio. kr., som er en
| reserve, der i 2022 skal udmøntes til indsatser på landbrugsområdet, jf. Aftale mellem regeringen
| og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-
| servative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstil-
| ling af dansk landbrug af oktober 2021. Reserven udmøntes efter aftale i aftalekredsen.

21. Reserve til udtagning af landbrugsjord mv.
Der er afsat en reserve på 200,0 mio. kr. årligt i perioden 2020 til 2029 til udtagning af

landbrugsjord, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019. Reserven skal understøtte natur-,
vandmiljø- og klimaformål bl.a. gennem udtagning af kulstofrig landbrugsjord, tilskud og kom-
pensation i forbindelse med værditab ved videresalg af jorden og omlægning til mere bæredygtig
produktion mv. med henblik på at reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt. Den
nærmere udmøntning drøftes mellem aftaleparterne Reserven er udmøntet for perioden 2020-22.

Der er herudover afsat en yderligere reserve på 165,0 mio. kr. årligt fra 2021 til 2024 til
udtagning af kulstofrig landbrugsjord, jf. Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om Stimuli og grøn genopretning af december
2020. Reserven skal understøtte udtagning af lavbundsjorder og genopretning af naturlig vand-
stand, hvormed udledningen af drivhusgasser reduceres. For de afsatte midler kan der udtages ca.
5.000 hektar landbrugsjorder.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 100,0 mio. kr. i 2022 og 70,4
| mio. kr. I 2023. Reduktionen på 100,0 mio. kr. i 2022 overføres til § 29.24.02.20. Pulje til tek-
| nologier med reduktionspotentiale inden for landbrugssektoren. Reduktionen i 2023 på 70,4 mio.
| kr. disponeres til finansiering af administration og indsatser i Aftale mellem regeringen og Ven-
| stre, 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. Baggrunden for udmøntningen er, at der i 2021 er sket en forhøjelse
| af rammen til lavbundsindsatser med 170,4 mio. kr. finansieret med bevilling afsat i 2021 til
| teknologier med reduktionspotentiale inden for landbrugssektoren, administration og indsatser i
| Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemo-
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| kraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. Herudover er kontoens ind-
| tægtsbevilling forhøjet med 65,0 mio. kr. i 2022, 165,0 mio. kr. i 2023 og 165,0 mio. kr. i 2024
| til udtagning af landbrugsjorde, som en del af den danske genopretningsplan. Finansieringen hertil
| kommer fra det danske hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.

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 0,2 mio. kr. i 2022 til senere udmøntning af initiativer under Re-
geringsstrategi for Ingrediensbranchen.

Dispositioner over reserven foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
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Generelle jordbrugsforhold mv.
Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs-

området mv., § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejd-
ningsområdet og § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget, som omfatter love mv., hvis formål er er-
hvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugserhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af Landbrugsstyrelsen bortset
fra enkelte konti, som administreres af Udbetaling Danmark.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)
Under aktivitetsområdet hører § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.21.02. Forskellige til-

skud, § 24.21.04. Forskellige tilskud, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.21.06. Renter. Ho-
vedformålet for Landbrugsstyrelsen er at gennemføre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeris erhvervs- og landdistriktspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, samt opgaver
med administration og kontrol af vegetabilske jordbrugsprodukter, miljøregulering af jordbrugs-
produktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet.

24.21.01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 167 og 193) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 745,8 801,8 797,0 923,9 922,7 787,4 708,1
Indtægt ......................................................... 131,7 120,0 128,5 154,7 142,4 142,4 153,9
Udgift ........................................................... 927,9 914,5 925,5 1.078,6 1.065,1 929,8 862,0
Årets resultat ............................................... -50,4 7,3 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 883,2 866,8 861,9 1.013,4 1.015,9 880,6 800,8
Indtægt .................................................. 96,1 78,5 72,7 98,3 96,8 96,8 96,3

17. Vådområdeindsats, projektjord
 kommunal model

Udgift .................................................... 8,6 11,7 20,9 11,3 11,3 11,3 11,3
Indtægt .................................................. 3,8 7,7 15,7 8,5 9,0 9,0 9,0

18. Udtagning af lavbundsjorder
 mv., projektjord
 Udgift .................................................... 1,5 3,2 5,0 18,5 3,0 3,0 15,0
 Indtægt .................................................. 0,7 1,8 3,7 13,8 3,0 3,0 15,0

31. Advokatudgifter
Udgift .................................................... 2,6 2,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

40. Indtægtsdækket kontrolvirksom-
 hed

Udgift .................................................... 25,1 27,2 31,2 30,7 30,7 30,7 30,7
Indtægt .................................................. 24,0 28,0 31,2 30,7 30,7 30,7 30,7

43. Kompensationsordning vedrø-
 rende GMO-afgrøder

Udgift .................................................... 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt .................................................. - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 5,0 2,5 2,8 2,3 2,3 2,3 2,3
Indtægt .................................................. 5,1 3,2 2,8 2,3 2,3 2,3 2,3
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97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 1,9 0,8 1,9 0,6 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 1,9 0,8 1,9 0,6 0,1 0,1 0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag
Landbrugsstyrelsens centrale dele er beliggende i København, Augustenborg og Tønder.

Styrelsen har herudover lokale afdelinger rundt omkring i landet.
Landbrugsstyrelsen er med til at gennemføre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

erhvervs- og landdistriktspolitik og varetager opgaver med administration og kontrol af vegeta-
bilske jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overhol-
delse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Administrationen og kontrollen om-
fatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbe-
søg samt deltagelse i internationalt samarbejde.

Landbrugsstyrelsen forventes i 2022 at yde tilskud for i alt ca. 8,1 mia. kr. til landmænd,
virksomheder i fødevareindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret
af EU. Landbrugsstyrelsen er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i
Danmark og certificeret efter den internationale standard for forvaltning af informationssikkerhed,
ISO 27001-standarden. Landbrugsstyrelsen administrerer en række reguleringslove samt medvir-
ker til inden for sit område at formulere bidrag til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris
erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende be-
kendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser, senest ændret ved BEK nr. 1273 af
27. november 2017, hvor det nærmere fremgår, hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige og
Liberal Alliance om lov om planter og plantesundhed mv. af januar 2020 er der afsat 9,3 mio.
kr. i 2022, heraf 5,0 mio. kr. i lønsum, og 9,9 mio. kr. i 2023, hvoraf lønsum udgør 5,4 mio. kr.,
som følge af øgede krav i plantesundhedsforordningen.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Pesticidstrategi 2017-2021 af april 2017
forventes der en ny aftale om Pesticidstrategi, hvorfor der indsættes en teknisk videreførsel på
3,0 mio. kr. årligt fremefter 2021 indtil ny aftale om Pesticidstrategi foreligger. Udgifterne mod-
svares af interne statslige overførselsindtægter fra § 23.22.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpel-
sesmidler.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti og Radikale Venstre om hjælpepakke til landbruget af september 2018 er der afsat 10,9
mio. kr. i 2022, heraf 4,4 mio. kr. i 2022 i lønsum, til implementering og administration mm.
vedrørende multifunktionel jordfordelingsfond. 

Landbrugsstyrelsen er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med
Skattestyrelsen er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms.

Yderligere oplysninger kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk, hvor
også Landbrugsstyrelsens mål- og resultatplaner kan findes.

Virksomhedsstruktur
24.21.01. Landbrugsstyrelsen, CVR-nr. 20814616.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192738
http://www.lbst.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 § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, §
24.32.01. Fødevarestyrelsen og § 24.61.01. Fiskeristyrelsen.

BV 2.6.5 Der er på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed adgang til
at regulere standardkonto 18. svarende til ændringer i gebyrindtægter ved
registrering af pant i betalingsrettigheder.

BV 2.6.5 Der er på underkonto 10. Almindelig virksomhed adgang til at forhøje
standardkonto 18. svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansi-
ering ud over det budgetterede.

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

BV 2.3.1 For visse af Landbrugsstyrelsens gebyrer på underkonto 40. Indtægts-
dækket kontrolvirksomhed er der adgang til at fravige kravet om fuld
omkostningsdækning.

BV 2.5.1 Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i in-
ternationale organisationer og andre landes ministerier for miljø, fødeva-
rer og landbrug. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes
til dækning af lønudgifter for de pågældende.

BV 2.3.1 På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
BV 2.3.1 Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalku-

latorisk momsandel.
BV 2.8.2 Der er under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal

model og § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model
adgang til at foretage interne statslige overførsler fra og til § 24.23.03.34.
Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39 Vådområder,
kommunal model, fosfor, herunder således at merindtægter udover det
budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

BV 2.2.9.2 Der er under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed adgang til at overføre
midler til og fra § 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen til dækning af den
andel af driftsudgifterne, der anvendes til tilrettelæggelse og administra-
tion af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinan-
sieres i form af teknisk bistand fra landdistriktsprogrammet.

BV 2.8.2 Der er under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord
og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord adgang
til at foretage interne statslige overførsler fra og til § 24.23.03.29. Ud-
tagning af lavbundsjorder mv., herunder således at merindtægter udover
det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
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5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 131,7 120,0 128,5  154,7 142,4 142,4 153,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 5,1 3,2 2,8  2,3 2,3 2,3 2,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 1,9 0,8 1,9  0,6 0,1 0,1 0,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ 23,6 27,8 31,7  31,2 31,2 31,2 31,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 0,0 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 101,0 88,2 92,1  120,6 108,8 108,8 120,3
Bemærkninger: Ad 1. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Ind-
tægtsdækket virksomhed.
Ad 3. Under a ndre tilskudsfinansierede aktiviteter er bl.a. budgetteret med indtægter vedrørende ERA-net, jf. det anførte
til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.
Ad 4. Afgifter og gebyrer. Landbrugsstyrelsen er forpligtet til at registrere pant i betalingsrettigheder under grundbeta-
lingsordningen. Omkostningerne forbundet med ordningen dækkes af et gebyr i henhold til BEK nr. 241 om registrering
af pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen af 23. marts 2018. Afgifter og gebyrer omfatter desuden
Landbrugsstyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser, jf. det anførte til underkonto 40. Indtægts-
dækket kontrolvirksomhed. Hertil kommer kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder budgetteret til 0,5 mio. kr.,
jf. det anførte til underkonto 43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder.
Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og
gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finans-
love. Prisstigningsloftet er på samtlige konti underlagt loft på finansloven for 2021 videreføres til 2022. Prisstigningsloftet
i 2022 udgør -0,9 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,1 pct. (inkl. niveaukor-
rektion) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct. En række af styrelsens gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

Opgaver Mål
Regulering og politikudvikling Målet er gennem regulering og politikudvikling at skabe

rammerne for et konkurrence- og bæredygtigt landbrugser-
hverv og være med til at skabe en sammenhængende orga-
nisering af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris
forsknings- og innovationsindsats på fødevare- og jordbrugs-
området.

Tilskud Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støtte-
reglerne at yde tilskud til landbrugs- og fødevaresektoren
samt at tilrettelægge og udføre en effektiv og kundeorienteret
forvaltning af projekt- og markedsstøtteordningerne.

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

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

| Udgift i alt...............................................| 966,9| 943,7| 941,3| 1.078,6| 1.065,1| 929,8| 862,0

| 0.| Generelle fællesomkostninger..........| 404,7| 457,1| 284,8| 324,5| 320,1| 279,2| 260,9
| 1.| Regulering og policyudvikling.........| 122,0| 130,6| 166,3| 197,6| 193,3| 169,3| 152,3
| 2.| Tilskud..............................................| 288,5| 215,9| 344,8| 390,2| 387,7| 338,2| 315,5
| 4.| Kontrol..............................................| 151,7| 140,1| 145,4| 166,3| 164,0| 143,1| 133,3

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200306
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Ad 6. Der kan i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2014-2021, ydes EU-medfinansi-
ering med 53 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmet, herunder til oprettelse og drift
af netværkscenter. Der er 100 pct. EU-medfinansiering af fleksmidler.
Der er faste interne statslige overførselsindtægter på samlet 6,8 mio. kr. årligt i årene 2022-2024 vedrørende underkonto
10. Almindelig virksomhed.
Øvrige indtægter omfatter desuden indtægter fra Fødevarestyrelsen for udførte kontroller samt diverse indtægter fra
kompetencefondsmidler mv.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 1.055 1.095 1.160  1.460 1.482 1.281 1.158
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 542,4 577,5 586,7  737,7 747,8 646,2 584,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 4,0 2,4 1,8  0,5 0,1 0,1 0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 538,4 575,1 584,9  737,2 747,7 646,1 584,7
Bemærkninger: I de tilfælde hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i ud-
valg, nævn og råd mm., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved
tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.5.1. 

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - - - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 131,0 133,9 128,9 129,2 225,2 85,2 75,2
+ anskaffelser .............................................. 32,1 -2,0 35,0 50,0 45,0 45,0 40,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 16,5 21,8 5,0 100,0 -110,0 20,0 25,0
- afhændelse af aktiver ............................... 6,8 25,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 38,8 -18,4 58,0 54,0 75,0 75,0 70,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 133,9 147,2 110,9 225,2 85,2 75,2 70,2

Låneramme .................................................. - - 304,5 304,5 304,5 304,5 304,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 36,4 74,0 28,0 24,7 23,1

10. Investeringsskema

Mio. kr. Slutår Total-
udgift 

F
 2022 

BO1
2023 

BO2
2024 

BO3
2025 

BO4
2026 

BO5
2027

BO6
2028

BO7
2029

BO8
2030

BO9
2031

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

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

2022

Likviditetstræk ............................... 74,8 - - - - - - - - - -
Renter ............................................ 1,6 1,2 0,8 - - - - - - -
Afskrivninger ................................. 7,8 7,8 7,8 - - - - - - -
Driftsbesparelse ............................. - - - - - - - - - -
Samlet påvirkning af driftsbevilling 9,4 9,0 -8,6 - - - - - - -
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10. Almindelig virksomhed
På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige

virksomhed.
På kontoen er desuden budgetteret med den bevillingsfinansierede kontrol mv. af bl.a. mil-

jøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's
tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Der er afsat 14,9 mio. kr. i 2022, som følge af budgetanalyse gennemført i 2018 for at sikre
fortsat opgavevaretagelse. Kontoen er modsat reduceret med 10,0 mio. kr. årligt i perioden
2023-2024, heraf 6,7 mio. kr. i lønsum, som følge af provenukravet i budgetanalysen gennemført
i 2018.

Kontoen er årligt forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2022-2025 til afskrivning af anlægsaktiver, som
følge af forberedelse af IT-fundament til håndtering af den nye landbrugspolitik.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2022, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum til en klimaforsk-
ningsstrategi for landbruget.

Kontoen er reduceret med 0,9 mio. kr. i 2022, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, som følge af
overførsel af opgaver til Miljøstyrelsen vedrørende tørkepakken, jf. Aftale mellem den daværende
VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om tørkepakke af september 2018.

Kontoen er reduceret med 15,1 mio. kr. i 2022, 15,6 mio. kr. i 2023 og 16,0 mio. kr. i 2024
som følge af besparelse vedrørende køb af konsulentydelser.

Der er afsat 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 som følge af ny revisionstilgang i
Landbrugsstyrelsen, hvilket har medført et øget niveau for revision.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2022 og 1,4 mio. kr. i 2023 til administration vedrø-
rende udvikling af et nationalt screeningsgrundlag på § 24.33.02. Tilskud til udvikling og de-
monstration i forbindelse med udmøntning af reserve til udtagning af landbrugsjord mv.

Kontoen er nedjusteret med 2,7 mio. kr. i 2022 og 3,4 mio. kr. i 2023 og frem som følge af
udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-
keparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og
Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Kontoen er nedjusteret med 1,1 mio. kr. årligt i 2022 og frem som følge af udmøntning af
konsulentbesparelser på Finansministeriets brugerfinansierede område.

Kontoen er i 2022 forhøjet med 15,0 mio. kr. til styrkelse af den generelle opgavevaretagelse
i Landbrugsstyrelsen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen netto forhøjet med 214,3 mio. kr. i 2022,
| 284,3 mio. kr. i 2023, 176,6 mio. kr. i 2024 og 99,7 mio. kr. i 2025. Baggrunden er en forhøjelse
| på 190,5 mio. kr. i 2022, 267,5 mio. kr. i 2023, 159,7 mio. kr. i 2024 og 99,2 mio. kr. i 2025 til
| implementering af indsatser, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
| listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige,
| Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.
| Hertil kommer en forhøjelse på 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en ekspertgruppe
| vedrørende lavbundsindsatser og 19,7 mio. kr. i 2022, 12,4 mio. kr. i 2023 og 12,3 mio. kr. i 2024
| til udvikling af en ny reguleringsmodel. Endvidere tilføres kontoen 0,7 mio. kr. i 2022, 0,9 mio.
| kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024 til indsats vedrørende vådområder. Kontoen er forhøjet på både
| indtægts- og udgiftssiden med 23,6 mio. kr. i 2022 og 25,3 mio. kr. årligt i 2023-2025 vedrørende
| teknisk bistand til administration af EU-finansierede tilskudsordninger.
| Herudover er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem som følge af, at se-
| kretariatsfunktionen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) fra 1. januar 2021
| overgår til Landbrugsstyrelsen fra Miljøstyrelsen, jf. Kongelig resolution af 19. november 2020.
| R- og B-tal er tillige flyttet.
| Endvidere forhøjes kontoen på både indtægts- og udgiftssiden med 0,2 mio. kr. i 2022 til
| bistand vedrørende teknologier med reduktionspotentiale (pyrolyse), som en del af den danske
| genopretningsplan. Finansieringen hertil kommer fra det danske hjemtag fra EU's genopret-
| ningsfacilitet.
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| Kontoen er yderligere reduceret med 0,1 mio. kr. i år 2022 til finansiering af klimakompen-
| sation som led i regeringens strategi for grønne offentlige indkøb.
| Kontoen er derudover på både indtægtssiden og udgiftssiden reduceret med 3,0 mio. kr. i
| 2022 som følge af annullering af overførslen af lønsum til administration vedrørende etableringen
| af tilskudspuljen til teknologier med reduktionspotentiale (pyrolyse) inden for landbrugssektoren,
| jf. Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Al-
| ternativet om finansloven for 2021 af december 2020.

| ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstra-
| tion overføres 0,5 mio. kr. i 2022 til videreførelse af klimaindsatser. Fra § 24.33.02. Tilskud
| til udvikling og demonstration overføres 0,8 mio. kr. i 2022 til administration af økologi-
| forskning, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, 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. Fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration overføres 1,3
| mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2023-2024 til administration af forskning i
| ny bedriftsmodel, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
| Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie
| Grønne, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om fordeling af forskningsre-
| serven mv. i 2022 af oktober 2021.

17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model
På kontoen er der for perioden 2022-2025 budgetteret med udgifter til løn og øvrige drifts-

udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord, som led i gennemførelse af kommu-
nale vådområdeprojekter, herunder fosforvådområder, jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, pro-
jektjord kommunal model. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct.

Bevillingen er fastholdt svarende til det oprindelige niveau, idet der afventes aftale om EU's
fælles landbrugspolitik (CAP) for 2022-2027.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen netto reduceret med 8,6 mio. kr. i 2022,
| 9,0 mio. kr. i 2023 og 8,6 mio. kr. årligt i perioden 2024-2025, jf. Aftale mellem regeringen og
| Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser-
| vative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling
| af dansk landbrug af oktober 2021. Hermed er der afsat en årlig ramme på 11,3 mio. kr. i perioden
| 2022-2025. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct. i 2022 og 80 pct. i perioden
| 2023-2025.

18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord
På kontoen budgetteres der for perioden 2022-2025 med udgifter til løn og øvrige driftsud-

gifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord, som led i gennemførelse af demon-
strationsprojekter vedrørende udtagning af lavbundsjorder, jf. § 24.21.05.37. Udtagning af lav-
bundsjorder mv., projektjord. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct.

Bevillingen er fastholdt svarende til det oprindelige niveau, idet der afventes aftale om EU's
fælles landbrugspolitik (CAP) for 2022-2027.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen netto forøget med 10,7 mio. kr. i 2022, re-
| duceret årligt med 4,8 mio. kr. i perioden 2023-2024 og forøget med 7,2 mio. kr. i 2025, jf. Aftale
| mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
| hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokra-
| terne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. Hermed er der afsat en årlig ramme
| på 18,5 mio. kr. i 2022, 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2024 samt 15,0 mio. kr. i 2025. Disse
| udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct. i 2022 og 100 pct. EU medfinansieret i perioden
| 2023-2025.
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31. Advokatudgifter
Bevillingen vedrører primært advokatudgifter i forbindelse med sager og forhold, hvor der

er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EU's garantifond mv., jf.
tekstanmærkning 135.

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed
På kontoen er der budgetteret med registrering af pant i betalingsrettigheder og Landbrugs-

styrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser. Der budgetteres med geby-
rindtægter på samlet 30,4 mio. kr. som primært vedrører planteområdet, gødningsområdet samt
kontrol af importerede økologiske fodermidler fra tredje lande.

43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder
I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder, jf. LBK nr. 28 af 4.

januar 2017 med senere ændringer, er der indført en kontrolordning med administrativ og fysisk
kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er der indført
en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet
spredning af genetisk modificeret materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation,
sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. årligt. Udgifterne til
sagsbehandling og analyser på 0,1 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til
kompensation overstiger indtægterne, vil finansieringen blive vurderet på ny.

90. Indtægtsdækket virksomhed
På kontoen er der budgetteret med Landbrugsstyrelsens frivillige brugerfinansierede kontrol-

område. De frivillige brugerfinansierede ydelser omfatter bl.a. salg af rekvirerede ydelser, som
f.eks. brugerbetalt kontrol.

Derudover er der under den indtægtsdækkede virksomhed budgetteret med 2,3 mio. kr. årligt
til gennemførelse af jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. i henhold til lov
om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm.
(jordfordelingsloven), jf. LBK nr. 31 af 4. januar 2017 med senere ændringer.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre of-
fentlige myndigheders arealerhvervelser mv. samt rådgivning i udlandet vedrørende jordforde-
linger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbs-
nævn, jf. lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige
formål mm. (jordfordelingsloven), jf. LBK nr. 31 af 4. januar 2017 med senere ændringer.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt
ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for Landbrugsstyrelsens øvrige administrations-
område.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansieret virksomhed på 0,6 mio. kr. i 2022 og derfra

falder kontoen til 0,1 mio. kr. årligt. Indtægter vedrører deltagelse i koordination af transnationale
forskningsindsatser (ERA-Net) for informations- og kommunikationsteknologi i fødevaresektoren,
landdistriktsudvikling og økologi samt deltagelse i et tværeuropæisk projekt (NIVA), som på sigt
skal bidrage til at udvikle standardiserede it-komponenter, der kan forenkle administrations- og
kontrolprocesser for arealstøtten.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186170
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186171
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186171
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24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter forskellige tilskud under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

område.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er under § 24.21.02. Forskellige tilskud adgang til at overføre
midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til dækning af særlige
driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt
etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksi-
malt svarende til de faktiske udgifter.

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet, §
24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavlen, § 24.21.02.60. Pro-
ducentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren, §
24.21.02.65. Oplysningskampagner og salgsfremstød, § 24.21.02.75.
Tilskud til skolemælk og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og led-
sageforanstaltninger.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkontiene § 24.21.02.15. Tilskud til
jordfordeling, § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavlen, §
24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske res-
sourcer, § 24.21.02.50. Rådgivning om reduktion af gylles opholdstid
i stalde og lagre, § 24.21.02.60. Producentorganisationer inden for
frugt- og grøntsagssektoren, § 24.21.02.65. Oplysningskampagner og
salgsfremstød, § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af
økologiske fødevarer og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og led-
sageforanstaltninger.

BV 2.2.13 Der er adgang til på § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger
mv., at tilskud udbetales a conto.

BV 2.10.5 Der er under § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plante-
genetiske ressourcer adgang til i forbindelse med overførsel af midler
til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, at anvende op til 1,6 mio. kr. årligt
til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter til admini-
stration af ordningen, samt øvrige udgifter i forbindelse med genres-
sourcearbejdet. 

BV 2.10.5 Der er under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. ad-
gang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen med op
til 0,4 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder
lønudgifter til administration af ordningen.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 241,7 102,8 115,2 116,9 121,3 121,3 121,3
Indtægtsbevilling ......................................... 197,0 88,8 106,5 108,2 110,4 110,4 110,4
10. Landbrugslotteriet

Udgift ................................................... 2,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 2,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Indtægt ................................................ 2,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

15. Tilskud til jordfordeling
Udgift ................................................... 8,4 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,8 - - - - - -

20. Projektstøtte til udvikling af bi-
 avlen

Udgift ................................................... 5,4 -1,4 - - 4,4 4,4 4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,4 -1,4 - - 4,4 4,4 4,4
Indtægt ................................................ 2,7 -0,7 - - 2,2 2,2 2,2
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 2,7 -0,7 - - 2,2 2,2 2,2

30. Dyrevelfærdspulje til foreninger
 mv.

Udgift ................................................... 28,5 10,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

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

  investeringstilskud ......................... 28,1 9,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Indtægt ................................................ 2,5 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 2,5 - - - - - -

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

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

  investeringstilskud ......................... 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

40. Kompensation i forbindelse med
indførsel af skærpede fosforlof-

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

60. Producentorganisationer inden
for frugt- og grøntsagssektoren
Udgift ................................................... 118,5 50,2 66,0 57,0 57,0 57,0 57,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 118,5 50,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 66,0 57,0 57,0 57,0 57,0
Indtægt ................................................ 118,5 50,2 66,0 57,0 57,0 57,0 57,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 118,5 50,2 66,0 57,0 57,0 57,0 57,0

65. Oplysningskampagner og salgs-
 fremstød

Udgift ................................................... 56,4 12,5 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 56,4 12,5 - - - - -
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46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Indtægt ................................................ 56,4 12,5 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 56,4 12,5 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0

75. Tilskud til skolemælk
Udgift ................................................... 7,4 11,4 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,4 11,4 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Indtægt ................................................ 7,4 11,4 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 7,4 11,4 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

80. Tilskud til skolefrugt og ledsa-
 geforanstaltninger

Udgift ................................................... 7,0 13,9 17,6 13,3 13,3 13,3 13,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,0 13,9 17,6 13,3 13,3 13,3 13,3
Indtægt ................................................ 7,0 13,9 17,6 13,3 13,3 13,3 13,3
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 7,0 13,9 17,6 13,3 13,3 13,3 13,3

Bemærkninger: For de EU-medfinansierede tilskudsordninger bogføres kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af
EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser på underkontiene for de berørte ordninger. EU-an-
delen af renter bogføres ligeledes på underkontiene for de berørte ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres
under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning.
Bevillingerne under § 24.42.13.48. Andre støtteordninger er fra 2020 overført og opsplittet på hhv. § 24.21.02.60. Pro-
ducentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren og § 24.21.02.65. Oplysningskampagner og salgsfremstød, som
led i omdannelse af ordningerne til tilsagnsordninger. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1
I alt .................................................................................................................................. 3,1
Bemærkninger: Den samlede beholdning primo 2021 på 3,1 mio. kr. fordeler sig med 1,5 mio. kr. på underkonto 15.
Tilskud til jordfordeling, 1,3 mio. kr. på underkonto 20. Projektstøtte til udvikling af biavlen, 0,3 mio. kr. på underkonto
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv., samt et mindre beløb under 0,1 mio. kr. på underkonto 35. Bevaringsarbejdet
med husdyr- og plantegenetiske ressourcer.

10. Landbrugslotteriet
På underkontoen indgår indtægter fra Landbrugslotteriet. Justitsministeriet har fornyet tilla-

delsen til Landbrugslotteriets drift ved bevilling for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2029.
Indtægter fra Landbrugslotteriet fordeles i overensstemmelse med tilladelsens § 7, stk. 3 med 25
pct. af overskuddet til uddeling af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeris andel anvendes til almennyttige formål, jf. § 7, stk. 1, og kan
efter § 7, stk. 4 anvendes til fordel for: Organisationen 4H - tilskud til Madskoler/Havebrug,
Organisationen Dyrenes beskyttelse, Dyrenes Vagtcentral og Organisationen Landdistrikternes
Fællesråd. Der forventes i 2022 i alt 2,0 mio. kr. fra lotteriet til Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeris uddeling. Fordelingen af midlerne fastlægges af ministeren, når det årlige
overskud kendes.

15. Tilskud til jordfordeling
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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20. Projektstøtte til udvikling af biavlen
På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og af-

sætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavls-
program for en 3-årig periode ad gangen, jf. forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning
for landbrugsprodukter. Der er i 2019 meddelt tilsagn for 6,5 mio. kr. vedrørende den 3-årige
periode fra d. 1. august 2019 til d. 31. juli 2022. I forbindelse med overgangen til de strategiske
planer under den fælles landbrugspolitik i 2023 er det besluttet at forlænge de nationale pro-
grammer til den 31. december 2022. Projekter under det nuværende program er derfor i 2021
meddelt tilsagn for yderligere samlet 2,2 mio. kr. Bevillingerne i 2023-2025 er teknisk budget-
teret.

Bevillingen anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og biavlerorga-
nisationer, bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særligt varroasyge, rationalisering af
flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer biavlsprodukter
med henblik på at hjælpe biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter, for-
anstaltninger til støtte for genoprettelse af bibestandene i EU, samarbejde med specialorganer om
gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter, mar-
kedsovervågning samt forbedring af produktkvaliteten med henblik på at udnytte produkternes
potentiale på markedet.

| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med 7,8 mio. kr. i 2022,
| forhøjet med 4,4 mio. kr. årligt i 2023-24 og forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2025. Indtægtsbevillingen
| er reduceret med 3,9 mio. kr. i 2022, forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt i 2023-2024 og forhøjet
| med 0,9 mio. kr. i 2025. Baggrunden er ordningens overgang til CAP 2023-2027 jf. Aftale mel-
| lem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enheds-
| listen, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om
| grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. Nærmere bestemmelser for ordningens over-
| gang til CAP 2023-2027, fastsættes i bekendtgørelsen vedrørende ordningen.

Aktiviteterne medfinansieres af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.
På underkontoen ydes tilskud til arbejdet med dyrevelfærd, hvortil der er en årlig bevilling

på 2,5 mio. kr. Den endelige udmøntning af bevillingen fastlægges af ministeren.
Herudover er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i tilskud til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret

af Dyrenes Beskyttelse.
Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 106.

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| -| -| -
| 2021 ............................................................| -| -| -
| 2022 ............................................................| -| -| -
| 2023 ............................................................|  4,4| 2,2| 2,2
| 2024 ............................................................| 4,4| 2,2| 2,2
| 2025 ............................................................| 4,4| 2,2| 2,2
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35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer
På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter

og -racer samt plantegenetiske ressourcer. En del af bevillingen kan bruges til finansiering af
aktiviteter som udføres af NordGen, den fælles nordiske genbank eller af andre europæiske
samarbejdspartnere. Endvidere anvendes en del af bevillingen til finansiering af Landbrugssty-
relsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af
området.

Bevaringsarbejdet med danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til lov om hold
af dyr, jf. LBK nr. 330 af 2. marts 2021 og i overensstemmelse med FAO's Globale Handlings-
plan for Husdyrgenetiske Ressourcer og Interlaken Deklarationen. Arbejdet omfatter bl.a. regi-
strering, overvågning, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling, vi-
densopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer. Tilskud om-
fatter dyretilskud og kan omfatte tilskud til avlerforeninger.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer gennemføres via Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeris strategi for området og i overensstemmelse med FAO's internationale traktat
for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Arbejdet fokuserer på bevaring, bæ-
redygtig udnyttelse og formidling om plantegenetiske ressourcer. Det omfatter bl.a. registrering,
dokumentation samt metode- og videnopbygning, herunder om plantegenetiske ressourcers an-
vendelighed til fremme af miljøvenlig drift og udvikling af specialproduktioner af fødevarer.

Herudover ydes på kontoen et årligt tilsagn om tilskud på 0,2 mio. kr. til avlere af brun
Læsøbi og til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi samt til andre aktiviteter, som un-
derstøtter bevaringen og/eller udbredelsen af den brune Læsøbi. Der henvises endvidere til
tekstanmærkning nr. 106.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,6 mio. kr. overføres til § 24.21.01.
Landbrugsstyrelsen til finansiering af styrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige
aktiviteter, herunder til administration af området.

40. Kompensation i forbindelse med indførsel af skærpede fosforlofter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren
På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til de danske producentorganisationers drifts-

fonde inden for frugt- og grøntsagssektoren. Tilsagnsgivningen forventes at udgøre 68,1 mio. kr.
i 2022 for driftsprogramåret 2023 på basis af producentorganisationernes forventninger til pro-
duktionsmængderne i 2023. Tilsagnene beregnes som 4,1 pct. af producentorganisationernes af-
satte produktionsmængde, og tilsagnene kan hæves til 4,6 pct., såfremt differencen anvendes til
kriseforanstaltninger. Ordningen udmøntes i henhold til forordning 1308/2013 om en fælles
markedsordning for landbrugsprodukter, og gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtteloven,
jf. LBK nr. 115 af 6. februar 2020.

Bevillingerne i 2023-2025 er foreløbigt teknisk budgetteret.
| I forbindelse med ændringsforslagene er det forventede tilsagnsbeløb ændret og tilsagnsgiv-
| ningen forventes nu at udgøre 57,0 mio. kr. årligt i 2022-2027 for det efterfølgende driftspro-
| gramåret på basis af producentorganisationernes forventninger til produktionsmængderne.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/330
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212807
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| Oversigt over udbetalinger, herunder EU-medfinansiering:

| Bemærkninger: Ordningen er til og med 2019 budgetteret som en udbetalingsordning under § 24.42.13.48. Andre støtte-
| ordninger. Fra 2020 er ordningen flyttet til nærværende underkonto, som led i omdannelse af ordningen til en tilsagns-
| ordning. Oversigten viser nye tilsagn i 2020, mens regnskabstal i budgetspecifikationen også vedrører tidligere meddelte
| tilsagn. Oplysningen i 2021 omfatter den forventede tilsagnsgivning i 2021.

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Ordningen er til og med 2019 budgetteret som en udbetalingsordning under § 24.42.13.48. Andre støtte-
| ordninger. Fra 2020 er ordningen flyttet til nærværende underkonto, som led i omdannelse af ordningen til en tilsagns-
| ordning. Oversigten viser nye tilsagn i 2019, mens regnskabstal i budgetspecifikationen også vedrører tidligere meddelte
| tilsagn. Aktiviteten i 2020 omfatter den forventede tilsagnsgivning i 2020. Beløb er angivet i 2022-pl.

65. Oplysningskampagner og salgsfremstød
På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til oplysningskampagner og salgsfremstød for

landbrugsprodukter i EU og uden for EU på enkeltprogrammer, dvs. støtte til organisationer, der
kun er hjemmehørende i Danmark. Støtte til flerlandeprogrammer, dvs. organisationer hjemme-
hørende i forskellige medlemslande i EU, administreres direkte af Kommissionen. Tilsagnsgiv-
ningen forventes at udgøre 25,0 mio. kr. i 2022, der i Danmark udmøntes af Landbrugsstyrelsen
i henhold til beføjelserne i art. 11 i forordning 1144/2014 om oplysningskampagner og salgs-
fremstød for landbrugsprodukter i EU og uden for EU, jf. BEK nr. 1273 af 27. november 2017.

Bevillingerne i 2022-2025 er foreløbigt teknisk budgetteret.

Oversigt over udbetalinger, herunder EU-medfinansiering:

Bemærkninger: Ordningen er til og med 2019 budgetteret som en udbetalingsordning under § 24.42.13.48. Andre støtte-
ordninger. Fra 2020 er ordningen flyttet til nærværende underkonto, som led i omdannelse af ordningen til en tilsagns-
ordning. Oversigten viser nye tilsagn i 2021, mens regnskabstal i budgetspecifikationen også vedrører tidligere meddelte
tilsagn. Oplysningen i 2021 omfatter den forventede tilsagnsgivning i 2021.

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| 50,5| -| 50,5
| 2021 ............................................................| 66,0| -| 66,0
| 2022 ............................................................| 57,0| -| 57,0
| 2023 ............................................................| 57,0| -| 57,0
| 2024 ............................................................| 57,0| -| 57,0
| 2025 ............................................................| 57,0| -| 57,0

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

| Tilsagn i alt (mio. kr.)....................| -| -| -| 48,7| 50,5| 66,0| 57,0| 57,0| 57,0| 57,0
| Antal tilsagnsmodtagere ................| -| -| -| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) .....| -| -| -| 24,4| 25,3| 33,0| 28,5| 28,5| 28,5| 28,5
| Indeks ..............................................| -| -| -| 103,0| 102,6| 101,5| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. modtager 
| (mio. kr.).........................................| -| -| -| 25,1| 26,0| 33,5| 28,5| 28,5| 28,5| 28,5

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national andel heraf EU-andel

2020 ............................................................ 26,0 - 26,0
2021 ............................................................ 10,0 - 10,0
2022 ............................................................ 25,0 - 25,0
2023 ............................................................ 25,0 - 25,0
2024 ............................................................ 25,0 - 25,0
2025 ............................................................ 25,0 - 25,0
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Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Ordningen er til og med 2019 budgetteret som en udbetalingsordning under § 24.42.13.48. Andre støtte-
ordninger. Fra 2020 er ordningen flyttet til nærværende underkonto, som led i omdannelse af ordningen til en tilsagns-
ordning. Oversigten viser nye tilsagn i 2020, mens regnskabstal i budgetspecifikationen også vedrører tidligere meddelte
tilsagn. Aktiviteten i 2021 omfatter d en forventede tilsagnsgivning i 2021.

75. Tilskud til skolemælk
På underkontoen udbetales tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af skolemælk

leveret til elever på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af den frivillige skoleordning,
der udmøntes i henhold til EU-forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for land-
brugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtteloven, jf. LBK nr. 115
af 6. februar 2020. For perioden fra d. 1. august 2017 til d. 31. juli 2023 er Danmarks andel af
den samlede EU-ramme fastsat til 10,9 mio. kr. pr. skoleår på basis af, hvad der er hjemtaget i
de senere år.

Bevillingerne i 2023-2025 er foreløbigt teknisk budgetteret.

Oversigt over udbetalinger, herunder EU-medfinansiering:

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016-2017 er flyttet fra § 24.42.13.30. Skolemælk og andre mejeriprodukter.

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

og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af den frivillige sko-
leordning, der udmøntes i henhold til forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for
landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtteloven, jf. LBK nr.
115 af 6. februar 2020.

For perioden fra d. 1. august 2017 til d. 31. juli 2023 er Danmarks andel af den samlede
EU-ramme fastsat til 13,5 mio. kr. pr. skoleår. Danmark har endvidere mulighed for at hjemtage
yderligere midler på baggrund af ubrugte EU-midler på basis af, hvad der er udbetalt i de seneste
år. Heraf afsættes der 0,2 mio. kr. til udvikling af ledsagerforanstaltninger og plakater. Midlerne
hertil budgetteres under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og finansieres 100 pct. af EU.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tilsagn i alt (mio. kr.).................... - - - 28,8 26,0 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Antal tilsagnsmodtagere ................ - - - 1 1 2 1 1 1 1
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ..... - - - 28,8 26,0 5,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Indeks .............................................. - - - 103,0 102,6 101,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager 
(mio. kr., 2022-pl) .......................... - - - 29,7 26,7 10,2 25,0 25,0 25,0 25,0

Mio. kr. Tilskudsudbetalinger

I alt heraf national andel heraf EU-andel

2020 ............................................................ 11,8 - 11,8
2021 ............................................................ 10,9 - 10,9
2022 ............................................................ 10,9 - 10,9
2023 ............................................................ 10,9 - 10,9
2024 ............................................................ 10,9 - 10,9
2025 ............................................................ 10,9 - 10,9

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tilskud i alt (mio. kr.) ................... 10,7 9,3 6,2 10,3 11,8 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Antal tilskudsmodtagere (skoler) .. 238 207 146 94 94 94 94 94 94 94
Tilskud pr. modtager (1.000 kr.) ... 45 45 42 110 126 116 116 116 116 116
Indeks .............................................. 106,3 105,1 104,3 103,0 102,6 101,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. modtager
 (1.000 kr., 2022-pl) ..................... 48 47 44 113 129 118 116 116 116 116
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Bevillingerne i 2023-2025 er foreløbig teknisk budgetteret.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Bemærkninger: Regnskabstal 2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016-2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.
Der budgetteres med, at de afsatte beløb udmøntes i tilsagn i 1. halvdel af det pågældende skoleår.

24.21.04. Forskellige tilskud
Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring

af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Indtægtsbevilling ......................................... 0,1 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
40. Nedskrivning af statshusmands-

lån, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

45. Kapitalregulering af jordrente-
forpligtelse, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national andel heraf EU-andel

2020 ............................................................ 16,8 - 16,8
2021 ............................................................ 17,6 - 17,6
2022 ............................................................ 13,3 - 13,3
2023 ............................................................ 13,3 - 13,3
2024 ............................................................ 13,3 - 13,3
2025 ............................................................ 13,3 - 13,3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tilsagn i alt (mio. kr.).................... 15,0 18,0 17,1 13,5 16,8 17,6 13,3 13,3 13,3 13,3
Antal tilsagnsmodtagere (skoler) .. 381 335 340 140 179 350 179 179 179 179
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ... 39 54 50 96 94 50 74 74 74 74
Indeks .............................................. 106,3 105,1 104,3 103,0 102,6 101,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager 
(1.000 kr., 2022-pl) ........................ 42 56 52 99 94 51 74 74 74 74

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.12.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende § 24.21.04.40. Nedskrivning af statshus-
mandslån, Udbetaling Danmark og § 24.21.04.45. Kapitalregulering
af jordrenteforpligtelse, Udbetaling Danmark.
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54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
21. Andre driftsindtægter .................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

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

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

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

Der henvises til lov nr. 418 af 13. juni 1990 om ændring af statens fremskaffelse af jord og
udlån til jordbrugsmæssige formål mm. og visse andre love.

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

er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvur-
dering ekskl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse
blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige
ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til LBK nr. 31 af 4. januar 2017 om jord-
fordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordforde-
lingsloven).

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

24.21.05. Anlægsprogram (tekstanm. 190) (Anlægsbev.)
Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.8.2 På § 24.21.05.30. Ejendomme under Landbrugsstyrelsen, § 24.21.05.35.
Vådområdeindsats, erstatningsjord, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats,
projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lav-
bundsjorder mv., projektjord giver merindtægten ved salg af fast ejen-
dom og EU-indtægter samt interne statslige overførselsindtægter ud
over det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til
jordkøb.

BV 2.8.7 Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til an-
læg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.

BV 2.8.4.2 og 2.8.7 Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger fra § 24.21.05.30.
Ejendomme under Landbrugsstyrelsen, § 24.21.05.36. Vådområdeind-
sats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lav-
bundsjorder mv., projektjord til § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, er-
statningsjord, samt herefter adgang til at videreføre denne bevilling til
anvendelse i senere finansår på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, er-
statningsjord.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 109,4 89,2 436,5 415,8 396,4 402,5 368,9
Indtægtsbevilling ......................................... 99,4 81,5 391,3 304,5 329,6 381,7 348,1
30. Ejendomme under Landbrugs-
 styrelsen

Udgift ................................................... - - 89,0 67,1 55,7 53,0 53,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 89,0 67,1 55,7 53,0 53,0
Indtægt ................................................ 0,4 - 88,0 66,1 54,7 52,0 52,0
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 54,4 55,2 14,4 7,1 10,2
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 0,4 - 33,6 10,9 40,3 44,9 41,8

35. Vådområdeindsats, erstatnings-
 jord

Udgift ................................................... 47,8 24,1 54,9 89,3 89,3 83,3 73,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 47,8 24,1 54,9 89,3 89,3 83,3 73,3
Indtægt ................................................ 46,5 27,6 53,8 39,3 39,3 79,3 69,3
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 14,3 - - 40,0 30,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 46,5 27,6 39,5 39,3 39,3 39,3 39,3

36. Vådområdeindsats, projektjord
 kommunal model

Udgift ................................................... 54,4 40,1 232,0 190,0 190,0 190,0 190,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 54,4 40,1 232,0 190,0 190,0 190,0 190,0
Indtægt ................................................ 45,6 33,0 194,6 167,9 174,2 174,2 174,2
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 26,4 21,3 159,0 127,5 128,5 131,7 108,3
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 15,6 20,4 27,1 28,1 20,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 19,2 11,7 20,0 20,0 18,6 14,4 45,6

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

 BV 2.2.16.1 Der er for rådighedspuljer under § 24.21.05. Anlægsprogram adgang til
at købe og sælge arealer og ejendomme til de budgetterede formål uden
forelæggelse for Vurderingsstyrelsen med hensyn til handelspris og
vilkår. 

BV 2.8.2 Der er under § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal
model adgang til at overføre midler fra og til § 24.23.03.34. Vådområ-
der, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kom-
munal model, fosfor, herunder således at merindtægter udover det
budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

BV 2.8.2 Der er under § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projekt-
jord adgang til at overføre midler fra og til § 24.23.03.29. Udtagning
af lavbundsjorder mv., herunder således at merindtægter udover det
budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
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37. Udtagning af lavbundsjorder
 mv., projektjord

Udgift ................................................... 7,2 25,1 60,6 69,4 61,4 76,2 52,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 29,4 - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 7,2 25,1 60,6 40,0 61,4 76,2 52,6
Indtægt ................................................ 6,9 21,0 54,9 31,2 61,4 76,2 52,6
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,9 12,6 37,9 26,5 41,0 54,4 36,9
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 7,0 - 13,8 15,2 6,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 6,0 8,4 10,0 4,7 6,6 6,6 9,6

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 398,1
I alt .................................................................................................................................. 398,1

Den forventede anvendelse af beholdningen på 398,1 mio. kr. fremgår af nedenstående
oversigt:

30. Ejendomme under Landbrugsstyrelsen
Underkontoen omfatter køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til LBK nr. 31 af 4.

januar 2017 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige
formål mm. (Jordfordelingsloven).

På underkontoen budgetteres i 2022 med udgifter på 2,0 mio. kr. og indtægter på 0,5 mio.
kr. i forbindelse med køb og salg af arealer og magelæg, bl.a. jordkøb med henblik på at sikre
de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder.

Herudover er der i 2018 etableret en multifunktionel jordfordelingsfond i form af en pulje
på 150,0 mio. kr., som inden for perioden 2018-2022 skal anvendes til at fremme multifunktio-
nelle jordfordelinger gennem køb og salg af landbrugsjorder mm. Midlerne kan endvidere an-
vendes til kommunernes facilitering af projekter om multifunktionel jordfordeling. Der er ikke
tale om en juridisk fond, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om hjælpepakke til landbruget af september 2018. Der
henvises tillige til akt. 25 af 29. november 2018, hvoraf fremgår, at 104,0 mio. kr. af puljen er
afsat på nærværende underkonto, samt til akt. 233 af 25. juni 2020, hvor 10,0 mio. kr. heraf blev
overført til dækning af kommunernes udgifter hertil via statens bloktilskud. I 2022 budgetteres
med arealkøb på 65,1 mio. kr. og arealsalg på 10,4 mio. kr., svarende til et forbrug på 54,7 mio.
kr. af puljen.

Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes inden for en kortere periode i enten jordfordelinger
eller på anden måde. I forbindelse med genafhændelse af arealerne må påregnes tab.

Pr. 31. december 2020 havde styrelsen ikke nogen arealbeholdning, da alle permanente
arealer er afhændet, og der endnu ikke er indkøbt arealer til ordningen Multifunktionel Jordfor-
deling.

Udgiftsstyrede underkonti
Mio. kr.

Beholdning
primo 2021

Budgetteret forbrug af beholdningen

2021 2022 2023 2024 2025 Efter 2025

30 ............................................. 98,0 1,0 55,2 14,4 7,1 10,2 10,1
35 ............................................. 86,8 14,3 11,4 16,0 14,1 17,7 13,3
36 ............................................. 162,5 15,6 19,7 18,4 15,5 15,5 77,8
37 ............................................. 50,8 7,0 9,9 5,1 4,6 4,6 19,6

I alt .......................................... 398,1 37,9 96,2 53,9 41,3 48,0 120,8
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35. Vådområdeindsats, erstatningsjord
På underkontoen er budgetteret med Landbrugsstyrelsens køb og salg af erstatningsjord i

forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder,
jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning
af lavbundsjorder mv., projektjord. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne,
dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til vådområder.

Pr. 31. december 2020 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende erstatningsjord i for-
bindelse med vådområdeindsatsen 754 ha.

| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 37,5 mio. kr. i 2022
| og 2023, 33,4 mio. kr. i 2024 og 23,4 mio. kr. i 2024 og indtægtsbevillingen er reduceret med
| 11,4 mio. kr. i 2022, 11,5 mio. kr. i 2023 og forhøjet med 30,4 mio. kr. i 2024 og 20,4 mio. kr.
| i 2025, jf. Aftale mellem regeringen og 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.

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

henblik på etablering af op til 13.000 ha vådområder. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale
om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021 mellem Kommunernes Landsforening og det
daværende Miljø- og Fødevareministerium. Aftalen har erstattet den tidligere Aftale af november
2009 mellem Kommunernes Landsforening og det daværende Miljøministerium for perioden
2010-2015 om indsatsen om etablering af vådområder for reduktion af belastningen af fosfor og
kvælstof til søer og kystvande.

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

Samtidig med at der meddeles tilsagn om tilskud til et vådområdeprojekt, jf. § 24.23.03.34.
Vådområder, kommunal model, kvælstof eller til et fosforvådområdeprojekt under § 24.23.03.39.
Vådområder, kommunal model, fosfor, reserveres der midler til arealkøb på nærværende konto.
Ved denne reservation opspares midler fra årets bevilling, hvorefter disse midler videreføres til
senere forbrug i forbindelse med gennemførelsen af det faktiske køb af projektjord. På kontoen
er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord. Køb af projektjord
sker løbende på baggrund af konkrete aftaler om vådområdeprojekter, der indgås med kommu-
nerne.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct. Ved efterfølgende salg af arealer
modregnes tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. Der budgetteres her-
udover med forbrug af videreførte midler på 19,7 mio. kr. i 2022 og den resterende del i efter-
følgende år.

Pr. 31. december 2020 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbin-
delse med den kommunale vådområdeindsats 2.076 ha.

| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med 90,0 mio. kr. årligt
| i 2022-2025 og indtægtsbevillingen er reduceret med 74,5 mio. kr. i 2021, 68,1 mio. kr. årligt i
| 2022-2025 til køb af projektjord til etablering af vådområder, jf. Aftale mellem regeringen og
| Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser-
| vative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling
| af dansk landbrug af oktober 2021. Indsatsen skal som del af de kollektive virkemidler sikre et
| bedre vandmiljø og efterlevelse af vandrammedirektivet gennem nedbringelse af kvælstofudled-
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| ningen. Køb af projektjord til indsatsen medfinansieres af EU med 75 pct. i 2022 og med 80 pct.
| 2023-2027.

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

| Oversigt over køb med fradrag af salg af projektjord, herunder EU-medfinansiering:

| Bemærkninger: De faktiske køb og salg frem mod 2025 forudsættes primært at vedrøre projekter igangsat inden 2023
| med 75 pct. EU-medfinansiering. Køb af arealer til projekter fra perioden 2023-2027 med 80 pct. EU-medfinansiering
| forudsættes igangsat i 2025.

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
| Der er indregnet en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 3 år efter køb af projektjord. Beløb
| er angivet i 2022-pl

37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord
På underkontoen budgetteres afslutning af den statslige vådområdeindsats samt den nuvæ-

rende indsats vedrørende udtagning af lavbundsjorder mv.
De statslige vådområde- og lavbundsprojekter er som de kommunale vådområdeprojekter

primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse
af vådområdestatus samt efterfølgende salg ved udbud af projektarealerne med tinglyst deklara-
tion. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser og til etablering og fastholdelse
af vådområder og lavbundjorder er budgetteret på § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder
mv., mens der under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord er budgetteret
med styrelsens øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Samtidig med at der meddeles tilsagn om tilskud til nye projekter vedrørende lavbundsjorder,
jf. § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv., reserveres der midler til arealkøb på nærvæ-
rende konto. Ved denne reservation opspares midler fra årets bevilling, hvorefter disse midler
videreføres til senere forbrug i forbindelse med gennemførelsen af det faktiske køb af projektjord.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.
Køb af projektjord sker løbende på baggrund af konkrete aftaler om vådområde- og lavbunds-
projekter, der indgås med Naturstyrelsen eller kommunerne.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct. Ved efterfølgende salg af arealer
modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. Der budgetteres

| Mio. kr.| Køb med fradrag af salg af projektjord

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| 28,3| 7,1| 21,2
| 2021 ............................................................| 45,0| 11,3| 33,7
| 2022 ............................................................| 170,0| 42,5| 127,5
| 2023 ............................................................| 171,4| 42,9| 128,5
| 2024 ............................................................| 175,6| 43,9| 131,7
| 2025 ............................................................| 144,4| 36,1| 108,3

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

| Køb af projektjord (mio. kr.) .| 83,0| 35,9| 50,2| 54,4| 40,1| 60,0| 190,0| 190,0| 190,0| 190,0
|  Antal hektar ............................| 726| 307| 335| 393| 410| 400| 1.267| 1.267| 1.267| 1.267
| Købspris pr. hektar (1.000 kr.)| 114| 117| 150| 138| 98| 150| 150| 150| 150| 150
|  Indeks......................................| 106,8| 105,9| 103,8| 103,4| 102,6| 101,7| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Købspris pr. hektar (1.000 kr.)| 122| 124| 156| 143| 100| 153| 150| 150| 150| 150
| Salg af projektjord (mio. kr.).| 3,8| 0,7| 10,9| 19,2| 11,7| 15,0| 20,0| 18,6| 14,4| 45,6
|  Antal hektar ............................| 64| 26| 287| 788| 259| 395| 526| 489| 379| 1.200
| Salgspris pr. hektar (1.000 kr.)| 59| 27| 38| 24| 45| 38| 38| 38| 38| 38
|  Indeks......................................| 106,8| 105,9| 103,8| 103,4| 102,6| 101,7| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Salgspris pr. hektar
|  (1.000 kr.) ...............................| 63| 29| 39| 25| 46| 39| 38| 38| 38| 38
| Jordbeholdning ultimo året,
|  hektar ......................................| 1.991| 2.272| 2.320| 1.925| 2.076| 2.081| 2.822| 3.599| 4.486| 4.553
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herudover med forbrug af videreførte midler på 9,9 mio. kr. i 2022 og derefter samlet 14,3 mio.
kr. i 2023-2025.

Pr. 31. december 2020 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbin-
delse med den statslige vådområdeindsats 106 ha, mens arealbeholdningen vedrørende udtagning
af lavbundsarealer udgjorde 348 ha.

| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. i
| 2022-og forhøjet med 5,4 mio. kr. i 2023, 20,2 mio. kr. i 2024 og reduceret med 3,4 mio. kr. i
| 2025 og indtægtsbevillingen er reduceret med 33,1 mio. kr. i 2022 og forhøjet med 11,3 mio. kr.
| i 2023, 26,1 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 til køb af projektjord til udtagning af lav-
| bundsjorder, jf. Aftale mellem regeringen og 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. Køb af projekt-
| jord til indsatserne medfinansieres af EU med 75 pct. i 2022 og med 100 pct. 2023-2027.

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

| Oversigt over køb med fradrag af salg af projektjord, herunder EU-medfinansiering:

| Bemærkninger: De faktiske køb og salg frem mod 2025 forudsættes primært at vedrøre projekter igangsat inden 2023
| med 75 pct. EU-medfinansiering. Køb af arealer til projekter fra perioden 2023-2027 med 100 pct. EU-medfinansiering
| forudsættes igangsat i 2025.

| Mio. kr.| Køb med fradrag af salg af projektjord

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| 16,7| 4,2| 12,5
| 2021 ............................................................| 26,7| 6,7| 20,0
| 2022 ............................................................| 35,3| 8,8| 26,5
| 2023 ............................................................| 54,8| 13,8| 41,0
| 2024 ............................................................| 69,6| 15,2| 54,4
| 2025 ............................................................| 43,0| 6,1| 36,9
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| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
| Der er indregnet en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 3 år efter køb af projektjord. Beløb
| er angivet i 2022-pl.

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

| A.| Køb af projektjord (mio. kr.):
| 1. Statslige vådområdeprojekter.| 3,3| 0,4| 4,5| 0,0| 2,3| -| -| -| -| -
| 2. Udtagning af N-lavbundsjor-
| der ...............................................
| -| 13,5| 6,4| 7,2| 22,8| 32,7| 70,0| 56,0| 56,0| 56,0

| 3. Udtagning af lavbundsjorder
| (klima) .......................................
| -| -| -| -| -| -| -| 11,4| 56,8| 34,1

| Køb af projektjord i alt .............| 3,3| 13,9| 10,9| 7,2| 25,1| 32,7| 70,0| 56,0| 56,0| 56,0
| B.| Antal hektar:
| 1. Statslige vådområdeprojekter.| 48| 7| 30| -| 15| -| -| -| -| -
| 2. Udtagning af N-lavbundsjor-
| der ...............................................
| -| 157| 43| 52| 165| 218| 467| 373| 373| 373

| 3. Udtagning af lavbundsjorder
| (klima)
| -| -| -| -| -| -| -| 76| 379| 227

| Antal hektar i alt ........................| 48| 164| 73| 52| 180| 218| 467| 373| 373| 373
| C.| Købspris pr. hektar (1.000 kr.):
| 1. Statslige vådområdeprojekter.| 69| 57| 150| -| 151| -| -| -| -| -
| 2. Udtagning af N-lavbundsjor-
| der ...............................................
| -| 86| 149| 138| 138| 150| 150| 150| 150| 150

| 3. Udtagning af lavbundsjorder
| (klima) .......................................
| -| -| -| -| -| -| -| 150| 150| 150

| Købspris pr. hektar i
| gennemsnit (1.000 kr.) ..............| 69| 85| 149| 138| 139| 150| 150| 150| 150| 150
| Indeks ..........................................| 106,8| 105,9| 103,8| 103,4| 102,6| 101,7| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Købspris pr. hektar i
| (1.000 kr.) ..................................| 73| 90| 155| 142| 143| 153| 150| 150| 150| 150
| D.| Salg af projektjord (mio. kr.):
| 1. Statslige vådområdeprojekter.| -| -| 3,5| 4,9| 4,7| 3,0| -| -| -| -
| 2. Udtagning af N-lavbundsjor-
| der ...............................................
| -| -| -| 1,1| 3,8| 11,8| 7,5| 12,1| 14,0| 14,0

| 3. Udtagning af lavbundsjorder
| (klima) .......................................
| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -

| Salg af projektjord i alt .............| -| -| 3,5| 6,0| 8,4| 14,8| 7,5| 12,1| 14,0| 14,0
| E.| Antal hektar:
| 1. Statslige vådområdeprojekter.| -| -| 92| 175| 114| 106| -| -| -| -
| 2. Udtagning af N-lavbundsjor-
| der ...............................................
| -| -| -| 31| 92| 337| 214| 346| 400| 400

| 3. Udtagning af lavbundsjorder
| (klima) .......................................
| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -

| Antal hektar i alt .......................| -| -| 92| 206| 206| 443| 214| 346| 400| 400
| F.| Salgspris pr. hektar (1.000 kr.):
| 1. Statslige vådområdeprojekter.| -| -| 38| 28| 41| 28| -| -| -| -
| 2. Udtagning af N-lavbundsjor-
| der ...............................................
| -| -| -| 36| 41| 35| 35| 35| 35| 35

| 3. Udtagning af lavbundsjorder
| (klima) .......................................
| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -

| Salgspris pr. hektar i
| gennemsnit (1.000 kr.) ..............
| -| -| 38| 29| 41| 33| 35| 35| 35| 35

| Indeks ..........................................| -| -| 103,8| 103,4| 102,6| 101,7| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Salgspris pr. hektar
| (1.000 kr.,) .................................| -| -| 39| 30| 42| 34| 35| 35| 35| 35
| G.| Jordbeholdning ultimo året,
| hektar:
| 1. Statslige vådområdeprojekter.| 434| 441| 379| 205| 106| 0| 0| 0| 0| 0
| 2. Udtagning af N-lavbundsjor-
| der ...............................................
| -| 211| 254| 275| 348| 560| 693| 837| 777| 626

| 3. Udtagning af lavbundsjorder
| (klima) .......................................
| -| -| -| -| -| -| -| 76| 455| 682

| Jordbeholdning, hektar i alt .......| 434| 652| 633| 480| 454| 560| 693| 913| 1.232| 1.308
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24.21.06. Renter
Hovedkontoen omfatter de af Landbrugsstyrelsen budgetterede renteudgifter og renteindtæg-

ter på udgiftsbaserede bevillinger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægtsbevilling ......................................... 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
10. Renter vedrørende jordforde-

lingsaktiviteter og arealforvalt-
 ning

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

30. Renter vedrørende tilskudsfor-
 valtningen

Udgift ................................................... 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 0,2 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ................................................ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
25. Finansielle indtægter .................... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning
På underkontoen er der budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrø-

rende behandling af jordfordelingssager samt Landbrugsstyrelsens arealforvaltning.

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

budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke til-
falder eller refunderes af EU. Endvidere vil der kunne forekomme udgifter til tab, såfremt det
efter inddrivelse af tilbagebetalingskrav i Gældsstyrelsen vurderes, at statens tilgodehavende ikke
kan tilvejebringes. Der er ikke på forhånd budgetteret hermed på finansloven.
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| 24.21.07. Kollektive virkemidler (Anlægsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med henblik på budgettering af
| reserve til kollektive virkemidler, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti,
| Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Bor-
| gerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober
| 2021.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 500,0 500,0 -
10. Reserve til kollektive virkemid-
 ler
 Udgift ................................................... - - - - 500,0 500,0 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 500,0 500,0 -

| 10. Reserve til kollektive virkemidler
| I forbindelse med ændringsforslagene er der budgetteret med en reserve på 500,0 mio. kr.
| årligt i 2023 og 2024 til at understøtte efterspørgslen på frivillige kollektive virkemidler, jf. Aftale
| mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
| hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokra-
| terne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. Reserven udmøntes efter aftale i
| aftalekredsen.

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

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder til-
skud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet).

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

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne.

Området er reguleret i lov om Landdistriktsfonden, jf. LBK nr. 114 af 6. februar 2020. Støtte-
ordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering af landdistriktsprogrammet sker på
grundlag af et program for perioden 2014-2020, jf. forordning 1305/2013, og i henhold til over-
gangsbestemmelser om forlængelse af perioden for 2021 og 2022 jf. forordning 2020/2220.

På baggrund af den daværende SR-regerings beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden
for fleksibilitet er der overført midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet
i perioden 2015-2019 svarende til 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. af den direkte land-
brugsstøtte i hvert af årene 2017-2019. De årlige beløb vil være til rådighed for landdistrikts-
programmet i det efterfølgende kalenderår, og er derfor indbudgetteret for årene 2016-2020. Be-
slutningen om fleksibilitet er i henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-
Kommissionen pr. 1. august 2014. Der er efterfølgende overført 7 pct. af den direkte landbrugs-
støtte for 2020 til landdistriktsprogrammet i 2021 på baggrund af regeringens beslutning i de-
cember 2019 om at anvende fleksibilitetsmuligheden i forbindelse med overgangsbestemmelser
om forlængelse af perioden til 2021. Der er herudover overført 7 pct. af den direkte landbrugs-
støtte i 2021 på baggrund af regeringens beslutning i februar 2021 om at anvende muligheden for
fleksibilitet i forbindelse med overgangsbestemmelser om yderligere forlængelse af perioden til
2022.

http://www.lbst.dk
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/114
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Bevillingen i 2022-2025 er foreløbigt teknisk budgetteret. Bevillingen forventes at blive ud-
møntet som led i de kommende landbrugsforhandlinger om overgangsåret 2022 og udmøntningen
af den strategiske CAP-plan for 2023-2027.

De overordnede fire hovedområder under landdistriktsprogrammet for 2014-2021 er:
- Vækst og konkurrenceevne
- Økologi
- Natur, miljø og klima
- Landdistriktsudvikling, LAG

Herudover er under § 13.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistrikts-
programmet budgetteret med udviklingsaktiviteter i landdistriktsområder.

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

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af
programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ og
fysisk kontrol, evaluering mm. Teknisk bistand er budgetteret under § 24.21.01. Landbrugssty-
relsen.

Vedrørende dele af den nationale finansiering af landdistriktsprogrammet henvises til §
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren.

| I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen blevet udvidet til at omfatte EU-
| medfinansierede støtteordninger fra 2023 under søjle II af CAP 2023-2027. Bevillingen for 2022
| til 2025 er indbudgetteret og udmøntes gennem Landdistriktsprogrammets forlængelse for 2022
| og søjle II af CAP 2023-2027, jf. Aftale mellem regeringen og 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.
| I forbindelse med ændringsforslagene er det, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Danske
| Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
| Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug
| af oktober 2021, blevet besluttet at anvende muligheden for fleksibilitet, hvor der overføres midler
| fra den direkte landbrugsstøtte til søjle II CAP-plan 2023-2027 svarende til 9,2 pct. i 2022, 6,5
| pct. i 2023, 5,2 pct. i 2024, 5,5 pct. i 2025 og 5,2 pct. i 2026 af den direkte landbrugsstøtte.
| Beløbene bliver flekset fra den direkte landbrugsstøtte i det foregående kalenderår. Som følge af
| krav fra EU er 3 pct. af midlerne fra den direkte landbrugsstøtte målrettet indsatser til genera-
| tionsskifte og unge landbrugere. De 3 pct. er en del af den samlede fleksprocent.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktspro-
grammet, der indgår i programansøgning fremsendt til Europa-Kom-
missionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godkendelse af
programmet, men efter aftale med Finansministeriet.

BV 2.2.8| Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger samt uudnyttede bevil-
| linger, der hidrører fra annullerede tilsagn, tilbagebetalte tilskud mm.
| mellem underkonti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29,
| 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 60, 61, 65,
| 70 og 80.
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BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til
merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige over-
førselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede. Der
er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der
svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og
hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige
midler.

BV 2.2.11| Tilskud kan gives som tilsagn på underkonti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
| 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 49,
| 60, 61 og 65.

BV 2.2.8 og 2.2.9.1| Der er adgang til at overføre bevilling fra § 24.23.03.80. Reserver til
| EU-medfinansierede ordninger til underkontiene 12, 13, 14, 15, 16, 17,
| 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42,
| 44, 45, 48, 49, 60, 61 og 65, samt til EU-medfinansierede ordninger
| under hovedkontoen § 24.21.02. Forskellige tilskud, til alle hovedkonti
| under § 24.42. Garantifonden for landbruget samt til § 24.63.30. Tilskud
| inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering.

BV 2.10.5 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang
til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til dækning af
særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information
samt etablering af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt sva-
rende til de faktiske udgifter.

BV 2.10.5 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang
til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til ydelse af
teknisk bistand, herunder til lønudgifter, vedrørende drift og forvaltning
af landdistriktsprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, afrappor-
tering, kommunikation, kontrol, evaluering mm., dog maksimalt sva-
rende til de faktiske udgifter.

BV 2.10.5 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang
til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til dækning af
kontroludgifter, herunder lønudgifter vedrørende støtte under landdi-
striktsprogrammet, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

BV 2.10.5 Der er under § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv., §
24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39.
Vådområder, kommunal model, fosfor adgang til at overføre midler til
§ 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til dækning af tinglysningsomkostninger
i forbindelse med gennemførelse af projekterne under disse ordninger,
dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

BV 2.10.2 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne under-
kontiene 29, 34 og 39 adgang til at overføre midler fra og til §
24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og §
24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv. projektjord, herunder
således at merindtægter ud over det budgetterede giver adgang til at
afholde tilsvarende merudgifter.

BV 2.2.9.2 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (økolo-
giindsatser) adgang til at overføre midler til § 24.23.06. Tilskud til
fremme af økologi.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 800,1 1.280,4 1.250,4 1.344,5 1.193,9 1.284,2 1.343,1
Indtægtsbevilling ......................................... 659,8 1.171,1 1.061,5 1.141,5 1.036,6 1.097,3 1.181,9
12. Udvikling i primært jordbrug

Udgift ................................................... 44,2 460,5 240,0 155,0 165,0 140,0 160,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5 0,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 10,9 7,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 31,8 452,4 240,0 155,0 165,0 140,0 160,0
Indtægt ................................................ 74,8 475,4 240,0 155,0 165,0 140,0 160,0
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,3 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 74,7 475,1 240,0 155,0 165,0 140,0 160,0

13. Økologivisionen, investerings-
 støtte

Udgift ................................................... -13,6 -11,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -13,6 -11,7 - - - - -
Indtægt ................................................ -10,7 -14,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -10,8 -14,1 - - - - -

14. Økologisk investeringsstøtte til
kvæg og svin
Udgift ................................................... -3,9 -4,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -3,9 -4,9 - - - - -
Indtægt ................................................ -5,9 -4,9 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -5,9 -4,9 - - - - -

15. Udvikling i forarbejdningssekto-
 ren

Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ -4,1 2,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -4,1 2,0 - - - - -

16. Erhvervsudvikling
Udgift ................................................... -0,3 -4,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,3 -4,4 - - - - -
Indtægt ................................................ -3,8 -2,7 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -3,8 -2,7 - - - - -

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og
 netværksaktiviteter

Udgift ................................................... 0,1 -3,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,1 -3,6 - - - - -
Indtægt ................................................ - -1,9 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - -1,9 - - - - -

19. Etablering af biogasanlæg
Udgift ................................................... -1,4 -14,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,4 -14,2 - - - - -
Indtægt ................................................ -0,8 -7,5 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,8 -7,5 - - - - -

BV 2.2.9.2 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang
til at overføre midler til § 24.23.07. Målrettede efterafgrøder og mål-
rettet regulering til håndtering af klagesager.

BV 2.2.9.2 Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang
til at overføre midler til § 24.23.08. Minivådområder.
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20. Ø-støtte
Udgift ................................................... - - - - 20,0 20,0 20,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 20,0 20,0 20,0
Indtægt ................................................ - - - - 20,0 20,0 20,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - 20,0 20,0 20,0

21. Ekstensivering med slæt
Udgift ................................................... - - - 134,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 134,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - 134,0 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 134,0 - - -

22. Unge landbrugere
Udgift ................................................... - - - - 192,8 192,8 192,8
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 192,8 192,8 192,8
Indtægt ................................................ - - - - 192,8 192,8 192,8
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - 192,8 192,8 192,8

26. Fysiske vandløbsindsatser
Udgift ................................................... - - - - - 18,0 18,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - 18,0 18,0
Indtægt ................................................ - - - - - 14,4 14,4
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - - 14,4 14,4

28. Projekttilskud til minivådområ-
 der

Udgift ................................................... 139,3 115,8 215,0 132,0 132,0 132,0 132,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 139,3 115,8 215,0 132,0 132,0 132,0 132,0
Indtægt ................................................ 139,3 115,8 215,0 132,0 132,0 105,6 105,6
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 139,3 115,8 215,0 132,0 132,0 105,6 105,6

29. Udtagning af lavbundsjorder mv.
 Udgift ................................................... 15,2 47,2 33,8 204,0 26,0 26,0 130,0

45. Tilskud til erhverv ........................ 15,2 47,2 33,8 204,0 26,0 26,0 130,0
 Indtægt ................................................ 9,3 38,6 25,3 169,7 26,0 26,0 130,0

31. Overførselsindtægter fra EU ......... 9,3 38,6 25,3 169,7 26,0 26,0 130,0

30. Pleje af græs- og naturarealer
Udgift ................................................... 131,3 100,9 67,3 284,0 186,0 265,0 217,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,2 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 9,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 121,0 100,9 67,3 284,0 186,0 265,0 217,0
Indtægt ................................................ 91,7 74,0 50,5 213,0 148,8 212,0 173,4
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 91,7 73,9 50,5 213,0 148,8 212,0 173,4

31. Naturforvaltning
Udgift ................................................... 1,2 6,8 25,6 35,0 25,0 25,0 25,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,2 6,8 25,6 35,0 25,0 25,0 25,0
Indtægt ................................................ 1,7 7,0 19,2 35,0 25,0 20,0 20,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,7 7,0 19,2 35,0 25,0 20,0 20,0

33. Naturforvaltning, lodsejererstat-
 ninger

Udgift ................................................... -1,4 -7,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,4 -7,4 - - - - -
Indtægt ................................................ -1,1 -5,6 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -1,1 -5,6 - - - - -

34. Vådområder, kommunal model,
 kvælstof

Udgift ................................................... 95,7 80,1 119,9 88,4 97,8 97,8 97,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 95,7 80,1 119,9 88,4 97,8 97,8 97,8
Indtægt ................................................ 73,5 62,5 89,9 66,3 78,3 78,3 78,3
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 73,5 62,5 89,9 66,3 78,3 78,3 78,3
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35. Vådområder og ådale, miljøven-
 lige jordbrugsforanstaltninger

Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ -0,2 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,2 0,0 - - - - -

36. Særlig indsats natur og miljø
Udgift ................................................... -0,1 -0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,1 -0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,1 -0,2 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,1 -0,2 - - - - -

37. Miljø- og naturprojekter
Udgift ................................................... -2,2 -1,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -2,2 -1,3 - - - - -
Indtægt ................................................ -1,6 -1,1 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -1,6 -1,1 - - - - -

39. Vådområder, kommunal model,
 fosfor

Udgift ................................................... 8,4 -0,1 14,0 13,0 - 14,0 13,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 8,4 -0,1 14,0 13,0 - 14,0 13,0
Indtægt ................................................ 7,3 -0,1 10,5 9,7 - 11,2 10,4
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 7,3 -0,1 10,5 9,7 - 11,2 10,4

40. Plantegenetiske ressourcer
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 0,0 - - - - -

44. Økologisk arealtilskud
Udgift ................................................... 370,8 304,6 248,2 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 370,8 304,5 248,2 - - - -
Indtægt ................................................ 277,6 227,0 186,1 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 277,5 226,9 186,1 - - - -

45. Omlægningstilskud til økologisk
 jordbrugsbedrift

Udgift ................................................... 0,0 0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 -0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ -0,5 0,1 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,2 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,7 0,0 - - - - -

49. Arbejdspladser og attraktive le-
vevilkår i landdistrikterne
Udgift ................................................... -3,6 10,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -3,6 10,0 - - - - -
Indtægt ................................................ -3,6 7,4 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - -0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -3,6 7,5 - - - - -

60. Sikring af skov Natura 2000
Udgift ................................................... 10,3 7,7 16,4 25,0 25,0 25,0 25,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 10,3 7,7 16,4 25,0 25,0 25,0 25,0
Indtægt ................................................ 7,2 5,6 12,3 18,1 20,0 20,0 20,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 7,2 5,6 12,3 18,1 20,0 20,0 20,0
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61. Privat skovrejsning
Udgift ................................................... 9,8 30,4 70,0 70,0 90,0 90,0 90,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 9,8 30,4 70,0 70,0 90,0 90,0 90,0
Indtægt ................................................ 9,7 29,7 70,0 70,0 90,0 72,0 72,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 9,7 29,7 70,0 70,0 90,0 72,0 72,0

65. Kompensationsordning til mål-
 rettet regulering

Udgift ................................................... - 163,9 190,2 185,0 185,0 185,0 185,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - 163,9 190,2 185,0 185,0 185,0 185,0
Indtægt ................................................ - 163,9 142,7 138,7 138,7 185,0 185,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 163,9 142,7 138,7 138,7 185,0 185,0

70. Budgetregulering
Udgift ................................................... - - - 9,1 39,3 43,6 27,5
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 9,1 39,3 43,6 27,5

80. Reserver til EU-medfinansierede
 ordninger

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

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle
underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på under-
kontiene for de berørte ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende
tilskudsforvaltning.
Fra 2019 er ordningerne under § 24.52.02.80. Sikring af skov Natura 2000 og § 24.52.02.81. Privat skovrejsning overført
til § 24.23.03.60. Sikring af skov Natura 2000 og § 24.23.03.61. Privat skovrejsning. R-tal er tilsvarende flyttet. Endvidere
er en andel af daværende bevillinger under § 24.52.02. Vand- og naturindsats fra de relevante underkonti overført til
nærværende konto. R-tal er ikke flyttet, hvorfor underkontiene fortsat indeholder de bogførte og budgetterede interne
statslige overførselsindtægter- og udgifter. 
Den nationale bevilling i ny programperiode 2022-2027 er i 2022 og følgende år den oprindeligt afsatte bevilling før
ændring af EU-medfinansieringssatser på i alt 366,5 mio. kr., hvoraf 326,0 mio. kr. vedrører § 24.23.03. Støtte til ud-
vikling af landdistrikterne og § 24.21.05. Anlægsprogram og 40,5 mio. kr. vedrører § 08.35.07. Støtte til udvikling af
landdistrikterne under landdistriktsprogrammet.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 362,2
I alt .................................................................................................................................. 362,2
Bemærkninger: Beholdningen under hovedkontoen forventes bl.a. anvendt til udskudte aktiviteter og finansiering af
kommende års ansøgninger under konkrete ordninger. Endvidere vil beholdningen kunne anvendes til dækning af æn-
dringer i EU-medfinansieringssatser mv. 

12. Udvikling i primært jordbrug
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2021 ydes

tilsagn om tilskud til investeringer i det primære jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug,
som reducerer produktionens miljø og klimapåvirkning eller øger dyrevelfærden. Endvidere kan
der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i fysiske aktiviteter, som forbedrer landbrugets øko-
nomiske resultater og konkurrenceevne samt bevirker, at produktionsforholdene forbedres og kan
blive grønnere.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 155,0 mio. kr. i 2022, heraf
| 5,0 mio. kr. til grøn bioraffinering, 80,0 mio. kr. til miljø- og klimateknologi og 70,0 mio. kr. til
| økologisk investeringsstøtte, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
| listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige,
| Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.
| Kontoen er ydermere forhøjet med 165,0 mio. kr. i 2023, heraf 5,0 mio. kr. til grøn bioraffinering,
| 90,0 mio. kr. til miljø- og klimateknologi og 70,0 mio. kr. til økologisk investeringsstøtte. I 2024
| er kontoen forhøjet med 140,0 mio. kr., heraf 50,0 mio. kr. til grøn bioraffinering og 90,0 mio.
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| kr. til miljø- og klimateknologi. Endelig er kontoen forhøjet med 160,0 mio. kr. i 2025, heraf
| 100,0 mio. kr. til grøn bioraffinering og 60,0 mio. kr. til miljø- og klimateknologi.

Ordningerne er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den
nationale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

13. Økologivisionen, investeringsstøtte
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Udvikling i forarbejdningssektoren
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Erhvervsudvikling
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19. Etablering af biogasanlæg
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

| 20. Ø-støtte
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 20,0 mio. kr.
| årligt til den et-årige ø-støtteordning, der fra 2023 afløser den hidtidige ø-støtte under den direkte
| landbrugsstøtte, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre og Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
| keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal
| Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.
| På underkontoen gives tilskud til de arealer, der er beliggende på en række ikke-brofaste øer,
| og som derfor er udsat for produktionsmæssige ulemper.
| Ordningerne er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den
| nationale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| 565,9| 0,2| 565,7
| 2021 ............................................................| 240,0| -| 240,0
| 2022 ............................................................| 155,0| -| 155,0
| 2023 ............................................................| 165,0| -| 165,0
| 2024 ............................................................| 140,0| -| 140,0
| 2025 ............................................................| 160,0| -| 160,0

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2021 ............................................................| -| -| -
| 2022 ............................................................| -| -| -
| 2023 ............................................................| 20,0| 0,0| 20,0
| 2024 ............................................................| 20,0| 0,0| 20,0
| 2025 ............................................................| 20,0| 0,0| 20,0
| 2026 ............................................................| 20,0| 0,0| 20,0
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| 21. Ekstensivering med slæt
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 134,0 mio. kr.
| i 2022, budgetteret med tilskud til udførelse af ekstensivering med slæt på omdriftsarealer, jf.
| Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemo-
| kraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. Formålet med ordningen er at
| fremme en ekstensiv drift af lavbundsjorder eller tilknyttede randarealer, for derved at reducere
| udledningen af drivhusgasser og kvælstof fra arealerne, samt bidrage til en gradvis udpining af
| næringsstofindholdet i jorden gennem slæt (bortfjernelse af biomassen) og forbud mod gødskning.
| Fra 2023 overgår ordningen til at blive et Eco-scheme under CAP 2023-2027 og kan findes på
| § 24.42.12.21 Eco-scheme Ekstensivering med slæt.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| 22. Unge landbrugere
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 192,8 mio. kr.
| årligt i 2023-2027 til unge landbrugere, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folke-
| parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye
| Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af
| oktober 2021. Tilskud gives til unge landbrugere der er under 40 år og udmøntes fra 2023 som
| etableringsstøtte. Ordningen udmøntes i 2022 under den direkte landbrugsstøtte under §
| 24.42.12.12 Unge landbrugere.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| 26. Fysiske vandløbsindsatser
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 18,0 mio. kr.
| årligt i 2023-2027, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
| keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal
| Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. På un-
| derkontoen budgetteres med tilskud til forundersøgelser og etableringsprojekter til genskabelse
| og omlægning af naturlige vandløb, i henhold til søjle II under CAP 2023-2027. Formålet er at
| bidrage til en mere fremtidssikret landbrugsdrift ved bedre håndtering af oversvømmelser og
| mindre udvaskning, samt bidrag til en bedre økologisk tilstand i vandløbene.

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2022 ............................................................| 134,0| 0,0| 134,0
| 2023 ............................................................| -| -| -
| 2024 ............................................................| -| -| -
| 2025 ............................................................| -| -| -
| 2026 ............................................................| -| -| -

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2022 ............................................................| -| -| -
| 2023 ............................................................| 192,8| 0,0| 192,8
| 2024 ............................................................| 192,8| 0,0| 192,8
| 2025 ............................................................| 192,8| 0,0| 192,8
| 2026 ............................................................| 192,8| 0,0| 192,8
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| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

28. Projekttilskud til minivådområder
På underkontoen er der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2021 bud-

getteret med tilsagn om tilskud til etablering af minivådområder med kollektiv kvælstofregule-
rende effekt (investeringer i tekniske anlæg til fjernelse af næringsstoffer fra drænvand). Der er
under landdistriktsprogrammet på underkontoen alene budgetteret med en projekttilskudsordning,
hvor der kan ydes tilskud til forundersøgelser og etablering af minivådområder.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 132,0 mio. kr. årligt i 2022-
| 2027, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri-
| stendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Regnskabstallene for 2018-2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

29. Udtagning af lavbundsjorder mv.
På underkontoen er der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2021 bud-

getteret med tilsagn om tilskud til forundersøgelser og etablering af naturprojekter på kulstofrige
lavbundsjorder samt til fastholdelse af lavbundsjorder. Projekterne har til formål at reducere
landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere tilførslen af kvælstof til vandmiljøet og skabe
ny natur ved ophør af intensiv dyrkning.

Herudover er der budgetteret med køb og salg af projektjord under § 24.21.05.37. Udtagning
af lavbundsjorder mv., projektjord, mens der under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2022 ............................................................| -| -| -
| 2023 ............................................................| -| -| -
| 2024 ............................................................| 18,0| 3,6| 14,4
| 2025 ............................................................| 18,0| 3,6| 14,4
| 2026 ............................................................| 18,0| 3,6| 14,4
| 2027 ............................................................| 18,0| 3,6| 14,4

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| 121,3| -| 121,3
| 2021 ............................................................| 215,0| -| 215,0
| 2022 ............................................................| 132,0| -| 132,0
| 2023 ............................................................| 132,0| -| 132,0
| 2024 ............................................................| 132,0| 26,4| 105,6
| 2025 ............................................................| 132,0| 26,4| 105,6

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

| Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................| -| -| 25,4| 147,7| 121,3| 215,0| 132,0| 132,0| 132,0| 132,0
| Antal projekter...........................................| -| -| 45| 292| 237| 430| 264| 264| 264| 264
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr.) ....................| -| -| 0,6| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5
| Indeks .........................................................| -| -| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr., 2022-pl) .....| -| -| 0,6| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5



64 § 24.23.03.29.

mv., projektjord er budgetteret med Landbrugsstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med denne
indsats vedrørende køb og videresalg af projektjord.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 204,0 mio. kr. i 2022, 26,0
| mio. kr. årligt i 2023-2024, 130,0 mio. kr. i 2025 og 129,5 mio. kr. årligt i 2026-2027, jf. Aftale
| mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
| hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokra-
| terne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| 52,0| 9,9| 42,1
| 2021 ............................................................| 33,8| 8,5| 25,3
| 2022 ............................................................| 204,0| 34,3| 169,7
| 2023 ............................................................| 26,0| 0,0| 26,0
| 2024 ............................................................| 26,0| 0,0| 26,0
| 2025 ............................................................| 130,0| 0,0| 130,0

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

| A.| Tilsagn (mio. kr.):
| 1. Lavbundsjorde, forundersø-
| gelser. .........................................| 14,6| 3,2| 1,3| 0,5| 12,2| 6,5| 69,5| 2,5| 2,5| 12,5
| 2. Lavbundsjorde, realisering....| 13,4| 2,2| 5,0| 10,2| 30,2| 17,2| 116,0| 18,0| 18,0| 90,0
| 3. Lavbundsjorde, fastholdelse
| eller engangskompensation .......| 4,0| 4,5| 2,4| 6,7| 9,6| 10,1| 18,5| 5,5| 5,5| 27,5
| Tilsagn i alt (mio. kr.)...............| 32,0| 9,9| 8,7| 17,4|  52,0| 33,8| 204,0| 26,0| 26,0| 130,0
| B.| Antal projekter
| (etaper):
| 1. Lavbundsjorde, forundersø-
| gelser. .........................................
| 33| 9| 7| 5| 31| 25| 130| 5| 5| 24

| 2. Lavbundsjorde, realisering....| 7| 2| 4| 5| 8| 12| 45| 7| 7| 34
| 3. Lavbundsjorde, fastholdelse
| eller engangskompensation .......| 11| 10| 2| 5| 6| 8| 17| 5| 5| 24
| Antal projekter (etaper i alt) ....| 51| 21| 13| 15| 45| 45| 192| 17| 17| 82
| C.| Tilsagn pr. projekt
| (mio. kr.):
| 1. Lavbundsjorde, forundersø-
| gelser. .........................................
| 0,4| 0,4| 0,2| 0,1| 0,4| 0,3| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5

| 2. Lavbundsjorde, realisering....| 1,9| 1,1| 1,3| 2,0| 3,8| 1,4| 2,6| 2,6| 2,6| 2,6
| 3. Lavbundsjorde, fastholdelse
| eller
| engangskompensation ................| 0,4| 0,5| 1,2| 1,3| 1,6| 1,3| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1
| Tilsagn pr. projekt i
| gennemsnit (mio. kr.) ...............| 0,6| 0,5| 0,7| 1,2| 1,2| 0,8| 1,1| 1,5| 1,5| 1,6
| Indeks .........................................| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. projekt
| (mio. kr., 2022-pl) ....................| 0,6| 0,5| 0,7| 1,2| 1,2| 0,8| 1,1| 1,5| 1,5| 1,5
| D.| Antal hektar:
| 2. Lavbundsjorde, realisering....| 270| 111| 130| 625| 756| 580| 2.820| 376| 376| 1.880
| Antal ha i alt .............................| 270| 111| 130| 625| 756| 580| 2.820| 376| 376| 1.880
| E.| Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
| 2. Lavbundsjorde, realisering....| 50| 20| 39| 16| 40| 30| 41| 48| 48| 48
| Tilsagn pr. hektar i
| gennemsnit (1.000 kr.) .............| 50| 20| 39| 16| 40| 30| 41| 48| 48| 48
| Indeks .........................................| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. hektar
|  (1.000 kr., 2022-pl) ................| 50| 20| 39| 16| 40| 30| 41| 48| 48| 48
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| Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016-2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. 

30. Pleje af græs- og naturarealer
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2021 ydes

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

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

Desuden kan der ydes tilskud til pleje af arealer med en særlig høj naturværdi uden for de
udpegninger med det formål at fastholde og forbedre biodiversitet på naturmæssigt værdifulde
arealer, der er afhængige af ekstensiv landbrugsdrift. Herudover kan der ydes tilskud til arealer,
hvor et tidligere plejetilsagn udløber, såfremt det ligger inden for et Natura 2000-område. Endelig
kan der ydes tilsagn til arealer, som er omfattet af et lavbunds- eller vådområdeprojekt.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 284,0 mio. kr. i 2022, 186,0
| mio. kr. i 2023, 265,0 mio. kr. i 2024, 217,0 mio. kr. i 2025, 117,0 mio. kr. i 2026 og 196,0 mio.
| kr. i 2027, jf. Aftale mellem regeringen og 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.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016-2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
| Regnskabstallene for 2016-2020 er desuden ekskl. ejerskiftesager.
| Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har fået nyt tilsagn i
| forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.

| F.| Hektar omfattet af tilsagn:
| 2. Lavbundsjorde, realisering....| 294| 405| 535| 1.160| 1.916| 2.496| 5.316| 5.691| 6.067| 7.947

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| 123,5| 30,9| 92,6
| 2021 ............................................................| 67,3| 16,8| 50,5
| 2022 ............................................................| 285,0| 71,0| 213,0
| 2023 ............................................................| 186,0| 37,2| 148,8
| 2024 ............................................................| 265,0| 53,0| 212,0
| 2025 ............................................................| 217,0| 43,6| 173,4

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

| A.| Tilsagn i alt (mio. kr.)...............| 129,9| 189,2| 189,2| 154,0| 123,5| 67,3| 285,0| 186,0| 265,0| 217,0
| Antal tilsagnsmodtagere ............| 874| 1.472| 1.471| 1.609| 649| 518| 2.023| 1.325| 1.888| 1.546
| Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)| 149| 129| 129| 96| 190| 130| 140| 140| 140| 140
| Indeks .........................................| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. modtager
| (1.000 kr., 2022-pl) ...................| 149| 129| 129| 96| 190| 130| 140| 140| 140| 140
| B.| Antal hektar (1.000 ha)| 14,0| 18,8| 19,3| 16,0| 11,8| 6,7| 28,1| 18,4| 26,2| 21,5
| Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.)....| 9,3| 10,1| 9,8| 9,6| 10,5| 10,1| 10,1| 10,1| 10,1| 10,1
| Indeks .........................................| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. hektar
| (1.000 kr., 2022-pl) ..................| 9,3| 10,1| 9,8| 9,6| 10,5| 10,1| 10,1| 10,1| 10,1| 10,1
| C.| Hektar omfattet af tilsagn
| a. 20-årige tilsagn......................| 10,5| 10,4| 8,8| 7,0| 3,8| 3,3| 3,0| 0,7| 0,3| 0,1
| b. 5-årige tilsagn ......................| 82,6| 87,7| 90,7| 93,0| 101,5| 98,3| 109,7| 110,5| 110,0| 110,1
| Antal hektar i alt (1.000 ha) .....| 93,1| 98,1| 99,5| 100,0| 105,3| 101,6| 112,7| 111,2| 110,3| 110,2
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| En stor del af ansøgningsrunden i 2019 blev meddelt tilsagn i 2020 og fremgår derfor af aktivitetsoplysningerne i 2020.
| Ansøgningsrunden i 2019 blev afsluttet i 2021, og de meddelte tilsagn i 2021 fremgår ikke af aktivitetsoplysningerne.
| Alle tilsagn vedrørende ansøgningsrunden i 2020 meddeles først i 2021 og fremgår derfor hverken af aktivitetsoplysnin-
| gerne i 2020 eller 2021.

31. Naturforvaltning
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2021 ydes

tilsagn om tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til ikke-produktionsfremmende
investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-projekter. Tilskud kan ydes til
projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og faciliterende indsatser.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2022, samt 25,0
| mio. kr. årligt i 2023-2027, jf. Aftale mellem regeringen og 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.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.
| Regnskabstallene for 2016-2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| 12,9| -| 12,9
| 2021 ............................................................| 25,6| 6,4| 19,2
| 2022 ............................................................| 35,0| -| 35,0
| 2023 ............................................................| 25,0| -| 25,0
| 2024 ............................................................| 25,0| 5,0| 20,0
| 2025 ............................................................| 25,0| 5,0| 20,0

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

| A.| Tilsagn (mio. kr.):
| 1. Rydning af tilgroede arealer .| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| 2. Forberedelse til afgræsning ..| 27,2| 23,0| 3,1| 10,9| 12,4| 25,6| 35,0| 25,0| 25,0| 25,0
| 3. Optimale vandstands-forhold,
| anlæg og forundersøgelsespro-
| jekter. .........................................| 16,9| 6,7| 16,0| -| 0,5 |  -| -| -| -| -
| Tilsagn i alt (mio. kr.)................| 44,1| 29,7| 19,1| 10,9| 12,9| 25,6| 35,0| 25,0| 25,0| 25,0
| B.| Antal projekter
|  (etaper):
| 1. Rydning af tilgroede arealer .| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| 2. Forberedelse til afgræsning....| 211| 223| 16| 123| 90| 222| 305| 218| 218| 218
| 3. Optimale vandstandsforhold,
| anlæg og forundersøgelsespro-
| jekter ...........................................

| 19| 1| 24| -| 1| -| -| -| -| -

| Antal projekter
| (etaper i alt) ..............................| 230| 224| 40| 123| 91| 222| 305| 218| 218| 218
| C.| Tilsagn pr. projekt
|  (1.000 kr.):
| 1. Rydning af tilgroede arealer .| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| 2. Forberedelse til afgræsning ..| 129| 103| 194| 89| 138| 115| 115| 115| 115| 115
| 3. Optimale vandstandsforhold,
| anlæg og forundersøgelsesproj...| 889| 6.700| 667| -| 500| -| -| -| -| -
| Tilsagn pr. projekt i
| gennemsnit (1.000 kr.) .............| 192| 133| 478| 89| 142| 115| 115| 115| 115| 115
| Indeks ..........................................| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. projekt
| (1.000 kr., 2022-pl) ..................| 192| 133| 478| 89| 142| 115| 115| 115| 115| 115
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33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

34. Vådområder, kommunal model, kvælstof
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2021 ydes

tilsagn om tilskud til forundersøgelser og etablering af kommunale vådområdeprojekter samt til
fastholdelse af vådområder med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof
på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden
for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og det daværende Miljø- og Føde-
vareministerium om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021 af 22. december 2016. Aftalen
erstatter den tidligere Aftale mellem Kommunernes Landsforening og det daværende Miljømini-
sterium om indsatsen om etablering af vådområder for reduktion af belastningen af fosfor og
kvælstof til søer og kystvande for perioden 2010-2015 af november 2009.

Aftalen omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for at plan-
lægge og koordinere projektgennemførelsen i de respektive vandoplande.

Herudover er der budgetteret med køb og salg af projektjord under § 24.21.05.36. Vådom-
rådeindsats, projektjord kommunal model, mens der under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats,
projektjord kommunal model er budgetteret med Landbrugsstyrelsens driftsudgifter til i forbin-
delse med køb og videresalg af projektjord til etablering af vådområder.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 88,4 mio. kr. i 2022 samt 97,8
| mio. kr. årligt i 2023-2027, jf. Aftale mellem regeringen og 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.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| 91,1| 18,9| 72,2
| 2021 ............................................................| 119,9| 30,0| 89,9
| 2022 ............................................................| 88,4| 22,1| 66,3
| 2023 ............................................................| 97,8| 19,5| 78,3
| 2024 ............................................................| 97,8| 19,5| 78,3
| 2025 ............................................................| 97,8| 19,5| 78,3

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

| A.| Tilsagn (mio. kr.):
| 1. Forundersøgelser, vådområ-
| der ...............................................| 14,3| 15,5| 10,5| 11,3| 15,6| 5,3| 9,4| 9,4| 9,4| 9,4
| 2. Anlæg, vådområder ...............| 26,9| 78,8| 21,8| 72,6| 69,8| 102,3| 67,7| 67,7| 67,7| 67,7
| 3. Fastholdelse, vådområder......| 1,3| 3,7| 5,8| 17,4| 5,7| 12,3| 11,3| 20,7| 20,7| 20,7
| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...............| 42,5| 98,0| 38,1| 101,3| 91,1| 119,9| 88,4| 97,8| 97,8| 97,8
| B.| Antal projekter
| (etaper):
| 1. Forundersøgelser, vådområ-
| der ...............................................| 56| 41| 30| 37| 38| 10| 18| 18| 18| 18
| 2. Anlæg, vådområder ...............| 12| 13| 12| 30| 23| 51| 25| 25| 25| 25
| 3. Fastholdelse, vådområder......| 2| 35| 9| 26| 15| 20| 11| 20| 20| 20
| Antal projekter
| (etaper i alt) ...............................| 70| 89| 51| 93| 76| 81| 54| 63| 63| 63
| C.| Tilsagn pr. projekt
| (mio. kr.):
| 1. Forundersøgelser, vådområ-
| der ...............................................| 0,3| 0,4| 0,4| 0,3| 0,4| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5



68 § 24.23.03.34.

| Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016-2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm 

35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

36. Særlig indsats natur og miljø
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

37. Miljø- og naturprojekter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

39. Vådområder, kommunal model, fosfor
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2021 ydes

tilsagn om tilskud til forundersøgelser og etablering af fosforvådområdeprojekter (ådale) samt til
fastholdelse af fosforvådområder med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af især
fosfor på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af fosforvådområdepro-
jekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og det daværende
Miljø- og Fødevareministerium om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021 af 22. december
2016.

Der kan endvidere afholdes udgifter til opkøb af projektjord inden for fosforvådområdeind-
satsen under § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og desuden kan
Landbrugsstyrelsens udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af fosforvådområ-
der afholdes under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,0 mio. kr. i 2022, 14,0 mio.
| kr. i 2024, samt 13,0 mio. kr. årligt i 2025-2027, jf. Aftale mellem regeringen og 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.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.

| 2. Anlæg, vådområder ...............| 2,2| 6,1| 1,8| 2,4| 3,0| 2,0| 2,7| 2,7| 2,7| 2,7
| 3. Fastholdelse, vådområder......| 0,3| 0,1| 0,6| 0,7| 0,4| 0,6| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0
| Tilsagn pr. projekt i
| gennemsnit (mio. kr.) ...............| 0,6| 1,1| 0,7| 1,1| 1,2| 1,5| 1,6| 1,6| 1,6| 1,6
| Indeks .........................................| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. projekt
| (mio. kr., 2022-pl) ....................| 0,6| 1,1| 0,7| 1,1| 1,2| 1,5| 1,6| 1,6| 1,6| 1,6
| D.| Antal hektar:
| 2. Anlæg, vådområder ...............| 210| 710| 481| 2.200| 817| 1.364| 1.414| 1.414| 1.414| 1.414
| E.| Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
| 2. Anlæg, vådområder ...............| 128| 111| 45| 33| 85| 75| 48| 48| 48| 48
| Indeks .........................................| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. hektar
| (1.000 kr., 2022-pl) ..................| 128| 111| 45| 33| 85| 75| 48| 48| 48| 48
| F.| Hektar omfattet af tilsagn:
| 2. Anlæg, vådområder ...............| 2.327| 3.037| 3.518| 5.718| 6.535| 7.899| 9.313| 10.726| 12.140| 13.553
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| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016-2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. 

40. Plantegenetiske ressourcer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

44. Økologisk arealtilskud
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2021 ydes

støtte til økologiske arealer med henblik på fremme af økologisk jordbrug.

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| 0,9| 0,1| 0,8
| 2021 ............................................................| 14,0| 3,5| 10,5
| 2022 ............................................................| 13,0| 3,3| 9,7
| 2023 ............................................................| -| -| -
| 2024 ............................................................| 14,0| 2,8| 11,2
| 2025 ............................................................| 13,0| 2,6| 10,4

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

| A.| Tilsagn (mio. kr.):
| 1. Forundersøgelser, vådområ-
| der ...............................................
| 1,7| 1,6| -| 4,5| 0,6| 1,0| 1,0| -| 1,0| 1,0

| 2. Anlæg, vådområder ................| -| 1,0| -| 3,7| -| 4,0| 4,0| -| 5,0| 4,0
| 3. Fastholdelse, vådområder.......| 0,7| 0,3| -| 0,9| -| 9,0| 8,0| -| 8,0| 8,0
| Tilsagn i alt (mio. kr.)................| 2,4| 2,9| -| 9,1| 0,6| 14,0| 13,0| -| 14,0| 13,0
| B.| Antal projekter
| (etaper):
| 1. Forundersøgelser, vådområ-
| der ...............................................| 10| 5| -| 8| 1| 2| 2| -| 2| 2
| 2. Anlæg, vådområder ................| -| 1| -| 4| -| 4| 4| -| 5| 4
| 3. Fastholdelse, vådområder.......| 3| 3| -| 3| -| 14| 14| -| 14| 14
| Antal projekter|  
| (etaper i alt) ................................| 13| 9| -| 15| 1| 20| 20| -| 21| 20
| C.| Tilsagn pr. projekt
| (mio. kr.):
| 1. Forundersøgelser, vådområ-
| der ..............................................| 0,2| 0,3| -| 0,6| 0,6| 0,5| 0,5| -| 0,5| 0,5
| 2. Anlæg, vådområder...............| -| 1,0| -| 0,9| -| 1,0| 1,0| -| 1,0| 1,0
| 3. Fastholdelse, vådområder .....| 0,2| 0,1| -| 0,3| -| 0,6| 0,6| -| 0,6| 0,6
| Tilsagn pr. projekt i 
| gennemsnit (mio. kr.) ...............| 0,2| 0,3| -| 0,6| 0,6| 0,7| 0,7| -| 0,7| 0,7
| Indeks .........................................| 100,0| 100,0| -| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| -| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. projekt
| (mio. kr., 2022-pl) ....................| 0,2| 0,3| -| 0,6| 0,6| 0,7| 0,7| -| 0,7| 0,7
| D.| Antal hektar:
| 2. Anlæg, vådområder ................| 28| 10| -| 73| -| 50| 50| -| 50| 50
| E.| Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
| 2. Anlæg, vådområder ................| -| 100| -| 51| -| 80| 80| -| 100| 80
| Indeks ..........................................| -| 100,0| -| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| -| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. hektar
| (1.000 kr., 2022-pl) ...................| -| 100| -| 51| -| 80| 80| -| 100| 80
| F.| Hektar omfattet af tilsagn:
| 2. Anlæg, vådområder...............| 352| 362| 362| 435| 435| 485| 535| -| 585| 635



70 § 24.23.03.44.

| I forbindelse med ændringsforslagene noteres det at støtte til økologiske arealer, fra 2023
| gives på underkonto § 24.42.12.24. Eco-scheme Økologisk arealstøtte, som et Eco-scheme under
| søjle I af CAP 2023-2027, jf. Aftale mellem regeringen og 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.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016-2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
Regnskabstallene for 2016-2020 er desuden ekskl. ejerskiftesager.
En stor del af ansøgningsrunden i 2019 blev meddelt tilsagn i 2020 og fremgår derfor af aktivitetsoplysningerne i 2020.
Ansøgningsrunden i 2019 blev afsluttet i 2021, og de meddelte tilsagn i 2021 fremgår ikke af aktivitetsoplysningerne.
Alle tilsagn vedrørende ansøgningsrunden i 2020 meddeles først i 2021 og fremgår derfor hverken af aktivitets oplys-
ningerne i 2020 eller 2021 . 
Aktivitetsoplysningerne omfatter gentegninger i form af 5-årige tilsagn i 2019 og 2020 og i form af 3-årige tilsagn i 2021.

45. Omlægningstilskud til økologisk jordbrugsbedrift
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Sikring af skov Natura 2000
På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til sikring af skov i forbindelse med gennemførelse

af Natura 2000-projekter. Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne i skovene.
Indsatsen omfatter tilskud til skovejere m.fl. om sikring af skovarealer i overensstemmelse med
Natura 2000-planer for det pågældende område.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 25,0 mio. kr. årligt i 2022-
| 2027, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri-
| stendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national andel heraf EU-andel

2020 ......................................................... 337,2 84,3 252,9
2021 ......................................................... 248,2 62,1 186,1
2022 ......................................................... - - -
2023 ......................................................... - - -
2024 ......................................................... - - -
2025 ......................................................... - - -

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Tilsagn i alt (mio. kr.) ........... 290,4 295,9 328,6 421,5 337,2 248,2 - - - -
Antal tilsagnsmodtagere ........ 1.082 985 914 1.668 662 700 - - - -
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) 268 300 360 253 509 355 - - - -
Indeks ..................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - -
Tilsagn pr. modtager - - - -
(1.000 kr., 2022-pl) 268 300 360 253 509 355 - - - -

B. Antal hektar (1.000 ha) ......... 38,3 40,5 38,5 79,7 54,7 62,4 - - - -
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.) 7,6 7,3 8,5 5,3 6,2, 4,0 - - - -
Indeks ..................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - -
Tilsagn pr. hektar
(1.000 kr., 2022-pl)................ 7,6 7,3 8,5 5,3 6,2 4,0 - - - -

C. Hektar omfattet af tilsagn
(1.000 ha) ............................... 204,0 229,6 258,8 268,3 267,7 309,8 - - - -
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Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016-2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mv.
| Forskellen i tilsagn pr. projekt hen over årene skyldes, at der i 2018 har været tale om nogle særlig store projekter. 

61. Privat skovrejsning
På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til indsatsen for privat skovrejsning mv. Indsatsen

omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord, pleje af kulturerne samt eventuelt heg-
ning.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 70,0 mio. kr. i 2022, samt 90,0
| mio. kr. årligt i 2023-2027, jf. Aftale mellem regeringen og 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.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering :

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016-2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
| En stor del af ansøgningsrunden i 2020 blev meddelt tilsagn i 2021 og fremgår derfor hverken af aktivitetsoplysningerne
| i 2020 eller 2021.

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| 7,7| 2,1| 5,6
| 2021 ............................................................| 16,4| 4,1| 12,3
| 2022 ............................................................| 25,0| 6,9| 18,1
| 2023 ............................................................| 25,0| 5,0| 20,0
| 2024 ............................................................| 25,0| 5,0| 20,0
| 2025 ............................................................| 25,0| 5,0| 20,0

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

| Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................| 2,6| 33,7| 21,0| 10,4| 7,7| 16,4| 25,0| 25,0| 25,0| 25,0
| Antal projekter...........................................| 3| 34| 10| 9| 16| 18| 41| 60| 60| 60
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr.) ....................| 0,9| 1,0| 2,1| 1,2| 0,5| 0,9| 0,6| 0,4| 0,4| 0,4
| Indeks .........................................................| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr., 2022-pl) .....| 0,9| 1,0| 2,1| 1,2| 0,5| 0,9| 0,6| 0,4| 0,4| 0,4

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| 38,6| 0,0| 38,6
| 2021 ............................................................| 70,0| 0,0| 70,0
| 2022 ............................................................| 70,0| 0,0| 70,0
| 2023 ............................................................| 90,0| 18,0| 72,0
| 2024 ............................................................| 90,0| 18,0| 72,0
| 2025 ............................................................| 90,0| 18,0| 72,0

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

| Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................| 12,8| 30,4| 73,0| 10,9| 38,6| 70,0| 70,0| 90,0| 90,0| 90,0
| Antal projekter...........................................| 86| 162| 408| 62| 262| 400| 410| 527| 527| 527
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr.) ....................| 0,1| 0,2| 0,2| 0,2| 0,1| 0,2| 0,2| 0,2| 0,2| 0,2
| Indeks .........................................................| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr., 2022-pl) .....| 0,1| 0,2| 0,2| 0,2| 0,1| 0,2| 0,2| 0,2| 0,2| 0,2
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65. Kompensationsordning til målrettet regulering
På underkontoen afholdes udgifter til tilskud til målrettet regulering af landbrugets kvælsto-

fudledning.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 185,0 mio. kr. årligt i 2022-
| 2025, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri-
| stendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Regnskabstal for 2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

70. Budgetregulering
Bevillingerne i 2022-2025 omfatter en teknisk budgetteret videreførsel svarende til de op-

rindeligt afsatte bevillinger, som er omflyttet fra underkontiene vedrørende støtteordningerne
under Landdistriktsprogrammet. Bevillingen forventes at blive udmøntet som led i de kommende
landbrugsforhandlinger om overgangsåret 2022 og om udmøntningen af den strategiske CAP-plan
for 2023-2027.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen udmøntet og underkontoen reduceret
| med 293,9 mio. kr. i 2022, 263,7 mio. kr. i 2023, 259,4 mio. kr. i 2024, samt 275,5 mio. kr. i
| 2025, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri-
| stendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2020 ............................................................| 166,8| -| 166,8
| 2021 ............................................................| 190,2| 47,6| 142,6
| 2022 ............................................................| 185,0| 46,3| 138,7
| 2023 ............................................................| 185,0| 46,3| 138,7
| 2024 ............................................................| 185,0| -| 185,0
| 2025 ............................................................| 185,0| -| 185,0

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

| A.| Tilskud i alt (mio. kr.)| -| -| -| -| 166,8| 190,2| 185,0| 185,0| 185,0| 185,0
| Antal tilskudsmodtagere| -| -| -| -| 10.866| 14.500| 14.100| 14.100| 14.100| 14.100
| Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)
| -| -| -| -| 15,4| 13,1| 13,1| 13,1| 13,1| 13,1
| Indeks | -| -| -| -| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilskud pr. modtager 
| (1.000 kr., 2022-pl)| -| -| -| -| 15,4| 13,1| 13,1| 13,1| 13,1| 13,1
| B.| Antal hektar (1.000 ha)| -| -| -| -| 333| 380| 370| 370| 370| 370
| Tilskud pr. hektar (kr.) ..................................| -| -| -| -| 501| 500| 500| 500| 500| 500
| Indeks | -| -| -| -| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilskud pr. hektar  
|  (kr., 2022-pl) | -| -| -| -| 501| 500| 500| 500| 500| 500
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80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger
På underkontoen er afsat en reserve til anvendelse i forbindelse med Ministeriet for Føde-

varer, Landbrug og Fiskeris finansiering i tilfælde af, at der ikke opnås EU-medfinansiering (fi-
nansiel korrektion/underkendelse mv.).

Der kan ligeledes efter en samlet overvejelse af administrative og økonomiske forhold gen-
nemføres tilbagebetaling til EU-Kommissionen på baggrund af manglende tilbagesøgning af støtte
hos støttemodtager, korrektion af administrativ praksis, håndtering af risici mv., hvor væsentlige
administrative eller økonomiske forhold taler herfor.

Reserven dækker samtlige de af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris EU-med-
finansierede ordninger, jf. den særlige bevillingsbestemmelse.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 - - - - - -
10. Ekstensivt landbrug og perma-
 nente græsarealer

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

20. Flerårige energiafgrøder
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,0 - - - - - -

Bemærkninger: I henhold til den daværende landbrugsstøttelov, jf. LBK nr. 244 af 28. februar 2013 om administration
af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Euro-
pæiske Garantifond for Landbruget mv. og artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009, er der til og med 2014 blevet ydet
særlige tilskud til landbrugsarealer, der dyrkes med en særlig hensyntagen til miljøet eller pleje af græs- og naturområder.
Artikel 68-programmet er ophørt ved udgangen af 2014, hvorefter bl.a. ordningen ekstensivt landbrug er tilbageført som
tilsagnsordning under landdistriktsprogrammet. Ved udgangen af 2014 henlå en række sager, som først er kommet til
udbetaling i efterfølgende år, herunder klagesager.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Flerårige energiafgrøder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger til gennemførelse af økologiprojekter, der

skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 30,0 20,0 35,0 25,0 25,0 25,0 -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 25,0 25,0 25,0 -
10. Økologiindsats til fremme af

produktion og afsætning mv.
 Udgift ................................................... 30,0 20,0 35,0 15,0 15,0 15,0 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... 30,0 20,0 35,0 15,0 15,0 15,0 -
 Indtægt ................................................ - - - 15,0 15,0 15,0 -

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

20. Innovationscenter for Økologisk
 Landbrug
 Udgift ................................................... - - - 10,0 10,0 10,0 -

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

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 9,7 9,7 9,7 -
 Indtægt ................................................ - - - 10,0 10,0 10,0 -

31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 10,0 10,0 10,0 -

10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.
I henhold til Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-

sten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 er der afsat 45,0 mio. kr. årligt
i 2021-2024 til en styrket indsats til fremme af økologi og innovation. Heraf afsættes 15,0 mio.
kr. årligt særskilt på denne underkonto til styrket økologi, herunder omstilling af offentlige køk-
kener mv.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt i 2022-
| 2024 afsat til en køkkenomstillingspulje. Finansieringen hertil kommer fra det danske hjemtag
| fra EU's genopretningsfacilitet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 15,0 mio. kr. årligt i 2022 til 2024 kan
overføres til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, hvor beløbet vil blive ydet som
tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til indtægter oppebåret på kontoen.

BV 2.2.9.2 Der er under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi adgang til at
overføre midler til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, §
24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til
styrket økologiindsatser.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. Innovationscenter for
Økologisk Landbrug.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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20. Innovationscenter for Økologisk Landbrug
På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S,

hvis formål er at drive forskning, forsøg og udvikling inden for økologi samt formidle viden om
økologi og skabe udvikling til gavn for jordbrugssektoren, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finanslov for 2021 af december
2020. Af de afsatte 10,0 mio. kr. kan op til 3,5 mio. kr. anvendes til tilskud til drift af centeret.
Der er herudover adgang til ved intern statslig overførsel at overføre op til 0,3 mio. kr. årligt til
§ 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til administration af tilskuddet. Den resterende del af rammen
anvendes på tilskud til projekter, der gennemføres af centeret. Projekterne skal være fokuseret
på at skabe resultater inden for økologisk innovation med særligt fokus på:
1) Cirkulære fødevaresystemer
2) Dyrevelfærd
3) Klima
4) Naturindhold
5) Ressourceeffektivitet
6) Økonomisk robuste landbrug

Der gives tilskud til projekter, der:
1) Indeholder udviklingsaktiviteter samt til forskningsaktiviteter, der skaber grundlag for gen-

nemførelse af udvikling og demonstration,
2) Fremmer et aktivt samarbejde og indgåelse af partnerskaber mellem centeret og danske og

udenlandske vidensinstitutioner eller
3) Bredt formidler innovationscenterets forsknings- og udviklingsresultater.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med årligt 10,0 mio. kr. i 2022-
| 2024 afsat til Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S. Finansieringen hertil kommer fra
| det danske hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. som løn-
sum, overføres til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til administrationsudgifter.

24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger med henblik på at reducere landbrugets

kvælstofudledning gennem udlægning af målrettede efterafgrøder og målrettet regulering. Der
henvises til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, jf.
lov nr. 338 af 2. april 2019 og lov om husdyrhusdyrbrug og anvendelse af gødning mv., jf. LBK
nr. 1020 af 6. juli 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.8 Der er adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra
tilbagebetalte tilskud mm. mellem underkontiene § 24.23.07.10. Mål-
rettede efterafgrøder og § 24.23.07.30. Målrettet regulering.

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende § 24.23.07.10. Målrettede efterafgrøder og
§ 24.23.07.30. Målrettet regulering.

BV 2.2.9.2 Der er under § 24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regule-
ring adgang til at overføre midler til § 24.23.03. Støtte til udvikling
af landdistrikterne.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/338
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1020
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 71,9 69,7 - - - - -
10. Målrettede efterafgrøder

Udgift ................................................... 71,9 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 71,9 0,0 - - - - -

30. Målrettet regulering
Udgift ................................................... - 69,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 69,7 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,7
I alt .................................................................................................................................. 7,7
Bemærkninger: Beholdningen kan henføres med 0,7 mio. kr. til underkonto 10. Målrettede efterafgrøder og 7,0 mio. kr.
til underkonto 30. Målrettet regulering. Uforbrugte midler er bl.a. forudsat anvendt i 2022.

10. Målrettede efterafgrøder
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Der vil i 2022 blive afholdt udgifter til supplerende

betaling i forhold til det nationale tilskud til målrettede efterafgrøder vedrørende tidligere år fi-
nansieret af uforbrugt bevilling som følge de minimis-støttereglerne.

30. Målrettet regulering
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Der vil i 2022 blive afholdt udgifter til supplerende

betaling i forhold til det nationale tilskud til målrettet regulering vedrørende tidligere år finansieret
af uforbrugt bevilling som følge af de minimis-støttereglerne.

Centrale  aktivitetsoplysninger:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Tilskud i alt (mio. kr.) ............... - - - - 69,8 - - - - -
Antal tilskudsmodtagere............. - - - - 6.200 - - - - -
Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)
 ....................................................

- - - - 11,3 - - - - -

Indeks .......................................... - - - - 102,6 - - - - -
Tilskud pr. modtager
(1.000 kr., 2022-pl) .................... - - - - 11,6 - - - - -

B. Antal hektar (1.000 ha) .............. - - - - 131,9 - - - - -
Tilskud pr. hektar (kr.)............... - - - - 529 - - - - -
Indeks .......................................... - - - - 102,6 - - - - -
Tilskud pr. hektar  
 (kr., 2022-pl) ............................ - - - - 543 - - - - -
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24.23.08. Minivådområder (tekstanm. 170) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger med henblik på kvælstofreducerende tiltag

vedrørende minivådområder.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 13,3 10,4 25,6 15,7 15,7 15,7 15,7
10. Kompensation til minivådområ-
 der

Udgift ................................................... 13,3 10,4 25,6 15,7 15,7 15,7 15,7
45. Tilskud til erhverv ........................ 13,3 10,4 25,6 15,7 15,7 15,7 15,7

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,2
I alt .................................................................................................................................. 7,2

10. Kompensation til minivådområder
På kontoen ydes tilsagn om tilskud i form af engangskompensation for arealer, der udtages

til minivådområder samt til vedligeholdelse i 10 år. Kompensationen ydes til minivådområder for
at sikre en kollektiv kvælstofreducerende effekt.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 15,7 mio. kr. årligt i årene 2022-2027, jf.
| Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemo-
| kraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.

| Centrale  aktivitetsoplysninger:

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10. Kompensation til mini-
vådområder.

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende § 24.23.08.10. Kompensation til minivåd-
områder.

BV 2.2.9.2 Der er under § 24.23.08. Minivådområder adgang til at overføre midler
til § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne.

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

| A.| Tilsagn i alt (mio. kr.)| -| -| 2,5| 15,4| 9,8| 25,6| 15,7| 15,7| 15,7| 15,7
| Antal projekter| -| -| 45| 299| 221| 440| 264| 264| 264| 264
| Tilsagn pr. projekt (1.000 kr.) | -| -| 556| 515| 443| 582| 595| 595| 595| 595
| Indeks | -| -| 104,3| 103,0| 102,6| 101,5| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. projekt i 
| (1.000 kr., 2022-pl)| -| -| 579| 531| 455| 591| 595| 595| 595| 595
| B.| Antal hektar (ha)| -| -| 40| 215| 135| 400| 250| 250| 250| 250
| Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.)| -| -| 625| 716| 726| 640| 628| 628| 628| 628
| Indeks | -| -| 104,3| 103,0| 102,6| 101,5| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
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| 24.23.09. Udtagningskonsulenter (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen oprettet. Hovedkontoen omfatter støtte
| til udtagningskonsulenter.

|  
Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 10,0 10,0 10,0 10,0
10. Tilskud til udtagningskonsulen-
 terne

Udgift ................................................... - - - 10,0 10,0 10,0 10,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 10,0 10,0 10,0 10,0

| 10. Tilskud til udtagningskonsulenterne
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i 2022-
| 2027, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri-
| stendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. For at sikre fart på
| indsatsen skal sikres et effektivt setup for udtag af arealer til lavbundsprojekter og andre kollek-
| tive virkemidler, herunder udtagningskonsulenter til opsøgende kontakt til lodsejere samt fokus
| på udtag af små lavbundsområder, Rammen for 2022 overføres til Promilleafgiftsfonden for
| landbrug, der yder tilskud til udtagningskonsulenter. Denne budgettering er teknisk videreført i
| 2023-2025.

| ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 10,0 mio. kr. overføres til § 24.24.51.10.
| Promilleafgiftsfonden for landbrug med henblik på ydelse af tilskud fra Promilleafgiftsfonden
| for landbrug til oplandskonsulenter.

24.24. Driftsstøtte i jordbruget
Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug, herunder garanti samt

tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug.

| Tilsagn pr. hektar i 
|  (1.000 kr., 2022-pl) | -| -| 652| 738| 745| 650| 628| 628| 628| 628
| C.| Gns. arealstørrelse i projekterne
| (ha pr. projekt)| -| -| 0,9| 0,7| 0,6| 0,9| 0,9| 0,9| 0,9| 0,9

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

| BV 2.2.9.1| Der er under § 24.23.09. Udtagningskonsulenter, adgang til at overføre
| bevilling til hovedkontoen § 24.24.51. Produktions- og promilleafgifts-
| fonde mv. inden for fødevaresektoren.
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24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden)
I forbindelse med yngre jordbruger-ordning kunne der til nyetablerede jordbrugere, hvor der

ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit stilles 100 pct. statsga-
ranti til førstegangsetablerede. Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte
d. 1. januar 2012, jf. BEK nr. 1236 af 15. december 2011 om nedlæggelse af yngre jordbruger-
ordningen. Det betyder, at der ikke meddeles nye garantier, som vil kunne medføre tab.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-, 2008-, 2009-, og 2010-ordningerne er siden
d. 1. oktober 2016 blevet administreret af Udbetaling Danmark. Ryknings- og relaksationsadmi-
nistrationen varetages ligeledes af Udbetaling Danmark. Opgavevaretagelsen sker, jf. lov nr. 628
af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Der hen-
vises endvidere til LBK nr. 34 af 4. januar 2017 om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger
mv. www.lbst.dk.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 28,2 14,4 26,1 15,8 13,9 12,1 10,6
Indtægtsbevilling ......................................... 17,5 6,7 6,1 5,4 4,7 4,2 3,8
20. Indløsning af statsgaranti vedrø-

rende lån til yngre jordbrugere,
 Udbetaling Danmark

Udgift ................................................... 28,2 14,4 26,0 15,7 13,8 12,0 10,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 27,3 13,7 26,0 15,7 13,8 12,0 10,5
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,8 0,7 - - - - -
Indtægt ................................................ 17,5 6,7 6,0 5,3 4,6 4,1 3,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 8,7 6,1 6,0 5,3 4,6 4,1 3,7
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,0 0,2 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 8,8 0,5 - - - - -

55. Tilbagebetaling af ydelsestil-
skud, Udbetaling Danmark
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

60. Afdragsordning for tilbagebeta-
ling af ydelsestilskud, Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Udbetaling Danmark
Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte pr. d. 1. januar 2012. Der

indgår således alene tab fra statsgaranterede lån ydet under tidligere ordninger, hvor der til ny-
etablerede jordbrugere er ydet et realkreditlån i et af følgende realkreditinstitutter hhv. DLR
Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. stats-
garanti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over
for institutterne. Der er stillet garanti for i alt 408,0 mio. kr. ultimo 2020.

Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver, modpo-
steres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af
eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, her-
under de aktiver som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier under Yngre Jordbrugerordningerne, svarende til 4,4 pct. af
porteføljen primo året for 2022 og 4,5 pct. i BO-årene 2023-2025.

For så vidt angår lån ydet efter lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af land-
distrikterne (2000-ordningen), 2004/2005-, 2008-, 2009- samt 2010-ordningerne, jf. § 24.24.05.
Yngre jordbruger-ordningen, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af
udgifterne til garantiindfrielserne. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139689
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181832
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/34
http://www.lbst.dk
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=7003
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ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Bemærkninger: 1) Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet
oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. 2) Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for
så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af
YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. 3) Risikopræ-
mien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden. 4) Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden. 5) Risikopræmien udgør 3,55
pct. af restgælden.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A) Hjemmel Sats Stigning
pct.

Provenu mio.
kr.

Henvisning til virksom-
hedsoversigt

1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån ..... L 338 2000 1 pct.1) - 0,5 -
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr. YJ- lån
2004/2005-ordningerne ............................ L 405 2005 0,75 pct.2) - 1,7 -
3 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJ- lån
2008-ordningen ........................................

LBK 856
2008 0,4 pct.3) - 1,5 -

4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån
2009-ordningen ........................................ L 95 2009 0,7 pct.4) - 0,8 -
5 A 3,55-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån
2010-ordningen ........................................

LBK 1202
2009 3,55 pct.5) - 0,8 -
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Centrale aktivitetsoplysninger :

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark
Indtægten vedrører tilbagebetaling af modtagne ydelsestilskud udbetalt i tidligere finansår

som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en af-
dragsordning, jf. underkonto 60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling
Danmark.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark
For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelses-

tilskud efter lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre
jordbrugere, lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud mm.
ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud
ved lån til yngre jordbrugere og lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdi-
strikterne, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres
en afdragslåneordning.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Antal stillede garantier ultimo året
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 48 32 12 5 0 0 0 0 0 0
L 397 1995 ................................................ 148 107 69 27 10 7 0 0 0 0
L 338 2000 ................................................ 312 281 243 200 170 150 135 125 105 92
2004/2005-ordningerne ............................. 313 180 182 163 134 115 105 95 85 77
2008/2010-ordningerne ............................. 108 200 198 189 186 180 174 157 141 127
Antal i alt................................................... 929 800 704 584 500 452 414 377 331 296
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
L 397 1995 ................................................ 14 8 4 1 1 0 0 0 0 0
L 338 2000 ................................................ 101 85 54 33 22 19 17 15 12 11
2004/2005-ordningerne ............................. 537 233 204 165 113 98 85 74 65 56
2008/2010-ordningerne ............................. 240 406 360 313 272 237 206 179 156 136
Garantibeløb i alt....................................... 893 733 622 512 408 354 308 268 233 203
Gennemsnitligt garantistørrelse (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 0,02 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
L 397 1995 ................................................ 0,09 0,07 0,06 0,05 0,07 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
L 338 2000 ................................................ 0,32 0,30 0,22 0,21 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12
2004/2005-ordningerne ............................. 1,72 1,29 1,12 1,09 0,84 0,85 0,81 0,78 0,76 0,74
2008/2010-ordningerne ............................. 2,22 2,03 1,82 1,78 1,33 1,31 1,18 1,14 1,10 1,07
Gennemsnitligt ...........................................  0,96 0,92 0,88 0,88 0,81 0,82 0,74 0,71 0,70 0,68
Antal indfriede garantier pr. år
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 397 1995 ................................................ 2 3 0 1 2 3 2 2 1 1
L 338 2000 ................................................ 9 8 3 13 9 11 7 6 5 5
2004/2005-ordningerne ............................. 19 19 12 8 7 9 6 5 4 4
2008/2010-ordningerne ............................. 8 6 3 13 7 9 6 6 5 5
Indfrielser i alt........................................... 38 36 18 35 25 32 21 19 15 15
Indfriet pr. år (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... - - - - - - - - - -
L 397 1995 ................................................ 0,4 0,5 0 0,13 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
L 338 2000 ................................................ 4,0 4,8 2,1 4,00 1,8 1,6 0,9 0,8 0,7 0,6
2004/2005-ordningerne ............................. 28,7 30,7 12,0 2,96 7,0 8,4 4,3 3,8 3,3 2,9
2008/2010-ordningerne ............................. 27,3 13,6 4,0 13,00 12,7 15,9 10,5 9,2 8,0 7,0
Indfrielser i alt........................................... 60,4 49,6 18,1 20,09 21,6 26,0 15,7 13,8 12,0 10,5
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... - - - - - - - - - -
L 397 1995 ................................................ 0,20 0,17 - 0,07 0,05 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
L 338 2000 ................................................ 0,44 0,60 0,70 0,30 0,20 0,15 0,12 0,12 0,11 0,09
2004/2005-ordningerne ............................. 1,51 1,62 1,00 0,83 1,00 0,93 0,72 0,77 0,67 0,58
2008/2010-ordningerne ............................. 3,41 2,27 1,33 4,32 1,81 1,77 1,74 1,54 1,34 1,17
Gennemsnitligt ........................................... 1,59 1,38 1,01 0,92 0,86 0,81 0,75 0,73 0,63 0,55
Risikopræmie (mio. kr.) ............................ 10,0 13,7 7,4 7,0 6,3 6,0 5,3 4,6 4,1 3,7

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=79709
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=79807
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=79799
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=7003
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24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget
Formålet med lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugs-

ejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansi-
ering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere
fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev
refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere
forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev
overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som
lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån
har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Den overtagne gæld til realkreditinstitutter, bestående af indekslån, havde sidste termin den
30. juni 2019 og er således fuldt afviklet. Samtidig er beholdningen af grønne obligationer også
fuldt afviklet med sidste udtrækning i oktober 2020 i den sidste grønne obligationsserie. Mel-
lemregningssaldoen med Finansministeriet bliver afviklet ultimo 2021.

Ordningen blev administreret af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om
ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 38,2 36,8 31,0 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3,3 3,7 0,8 - - - -
12. Opskrivning af indeksreguleret

overtagen gæld, Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, tilgang ....................... 0,0 - - - - - -

20. Terminsrenter, afdrag og ud-
trækning vedr. overtagne obliga-
tioner og forpligtelser, Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... 0,4 - - - - - -
Indtægt ................................................ 2,7 3,7 0,8 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,3 0,2 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 2,4 3,5 0,8 - - - -

23. Kursgevinst vedrørende udtruk-
ne obligationer, Udbetaling Dan-

 mark
Indtægt ................................................ 0,2 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,2 - - - - - -

24. Opskrivning af indeksreguleret
overtagen gæld, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -

30. Salg af overtagne obligationer
fra landmænd, Udbetaling Dan-

 mark
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 0,0 - - - - - -

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=79793
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72. Mellemregning med Finansmini-
steriet, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 37,9 36,8 31,0 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 5,7 3,8 1,8 - - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... 32,2 33,1 29,2 - - - -
Indtægt ................................................ 0,4 - - - - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, tilgang ....................... 0,4 - - - - - -

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Ud-
betaling Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Udbetaling Danmark
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Udbetaling Danmark
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Udbetaling Danmark
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren
(tekstanm. 160 og 168) (Reservationsbev.)

I henhold til § 6 i LBK nr. 115 af 6. februar 2020 om administration af Det Europæiske
Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den
Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven) ydes under Produktions- og
promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren tilskud til Promilleafgiftsfonden for land-
brug, jf. § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug, Fonden for økologisk landbrug, jf. §
24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneri-
bruget, jf. § 24.24.51.50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.4 Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til Promilleafgifts-
fondene og Fonden for økologisk landbrug med halvdelen af tilskuddet
henholdsvis den 1. april og den 1. oktober. For Fonden for økologisk
landbrug er der adgang til, at der kan udbetales op til 51,0 mio. kr. den
1. december.

BV 2.2.9.1| Der er under § 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. in-
| den for fødevaresektoren adgang til at overføre bevilling til hovedkon-
| toen § 24.24.52. Fonden for Plantebaserede Fødevarer.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2128
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De tre fonde yder i henhold § 7 i LBK nr. 115 af 6. februar 2020 om administration af Det
Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansi-
eret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven) tilskud til finan-
siering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktud-
vikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kon-
trol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde
tilskud til foranstaltninger, som ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende
midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Des-
uden kan ministeren tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes
bestyrelser. I tilfælde af ekstraordinære tilskud, der udmøntes via fondene, kan ministeren give
tilladelse til, at fondene anvender en andel af særbevillingen til administration.

På kontoen indgår dele af midlerne fra pesticidafgiftsordningen, herunder ministeriets andel
og tilskud til fondene, jf. tekstanmærkning nr. 160. Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
kan, jf. § 6 i LBK nr. 115 af 6. februar 2020 om administration af Det Europæiske Fællesskabs
forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske
Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven), bestemme, at ministeriets andel af mid-
lerne anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, syg-
domsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsæt-
ning af fødevarer. Disse midler er fuldt udmøntet til følgende initiativer.

| Oversigt over bevilling og initiativer:

| Bemærkninger: Oversigten er baseret på den ordinære bevilling til fondene.

Der er i henhold til Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 afsat årligt 45,0 mio. kr. i
2021-2024 til en styrkelse af indsatsen vedrørende fremme af økologi og innovation. Heraf ud-
møntes særskilt 35,0 mio. kr. til fremme af økologi i regi af Fonden for økologisk landbrug,
hvoraf 15,0 mio. kr. årligt særskilt afsættes til styrket økologi, herunder omstilling af offentlige
køkkener mv. Bevillingen, der er afsat under § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af pro-
duktion og afsætning mv., vil blive overført til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug
med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

Herudover er der på baggrund af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlere og følgeerhverv berørt

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen på § 24.24.51.10. Pro-
milleafgiftsfonden for landbrug og § 24.24.51.18. Fonden for økologisk
landbrug med beløb, der svarer til merindtægter.

| Mio. kr.| 2022| 2023| 2024| 2025

| Bevilling ..............................................................................| 438,4| 438,4| 438,4| 438,4
| - Fondens andel ..................................................................| 250,0| 250,0| 250,0| 250,0
| - Anvendt til initiativer på § 23.22.31. Aktiviteter
|  vedrørende bekæmpelsesmidler.......................................| 13,8| 13,8| 13,8| 13,8

| Rest Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .......| 174,6| 174,6| 174,6| 174,6

| - Heraf udmøntet til
| § 24.23.03.28. Projekttilskud til minivådområder .............| -| -| 26,4| 26,4
| § 24.23.03.30. Pleje af græs ..............................................| 71,0| 37,2| 53,0| 43,6
| § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof .| 22,1| 19,5| 19,5| 19,5
| § 24.23.03.60. Sikring af skov Natura 2000 .....................| -| -| -| 5,0
| § 24.23.03.61. Privat skovrejsning ....................................| -| -| 18,0| 18,0
| § 24.23.03.65. Kompensationsordning til målrettet reg....| 46,3| 46,3| -| -
| § 24.23.08.10. Kompensation til minivådområder ............| 4,0| 2,2| 2,6| 14,8
| § 24.21.05.35. Anlæg Vådområder, erstatningsjord..........| -| 14,3| -| 4
| § 24.21.05.36. Anlæg Vådområder....................................| 22,1| 15,8| 11,5| 15,8
| § 24.23.03.70. Budgetregulering........................................| 9,1| 39,3| 43,6| 27,5

| I alt udmøntet .....................................................................| 174,6| 174,6| 174,6| 174,6
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af COVID-19 af januar 2021 afsat 16,0 mio. kr. i 2022 til fremme af nye kostråd i professionelle
køkkener gennem omstilling til mere grøn økologisk kost samt til økologiske plantebaserede
projekter.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 330,7 270,0 305,0 311,0 191,0 191,0 175,0
Indtægtsbevilling ......................................... 60,0 20,0 35,0 45,0 45,0 45,0 10,0
10. Promilleafgiftsfonden for land-
 brug

Udgift ................................................... 272,5 232,8 232,8 242,8 138,8 138,8 157,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 30,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 242,5 232,8 232,8 242,8 138,8 138,8 157,8
Indtægt ................................................ 30,0 - - 10,0 10,0 10,0 10,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - - 10,0 10,0 10,0 10,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 30,0 - - - - - -

18. Fonden for økologisk landbrug
Udgift ................................................... 51,0 30,0 65,0 61,0 45,0 45,0 10,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 51,0 30,0 65,0 61,0 45,0 45,0 10,0

 Indtægt ................................................ 30,0 20,0 35,0 35,0 35,0 35,0 -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 20,0 20,0 20,0 -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 30,0 20,0 35,0 15,0 15,0 15,0 -

50. Promilleafgiftsfonden for frugt-
avlen og gartneribruget
Udgift ................................................... 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Aktiviteterne under promilleafgiftsfondene og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for
økologisk landbrug for 2022, jf. nedenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2021,
idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2022.
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Fondenes indtægter 1 :
Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven. 

Fondenes udgifter 1 :
Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteloven.

Indtægter (1.000 kr.)

Videre-
ført fra
2020

FL2021
Produk-

tions
afgifts-
fonde

Pro-
mille-
afgifts-
fonde

Produk-
tions-

afgifter

Rente
mv. I alt

10. Promilleafgiftsfonden for
landbrug ..................................... 23.597 232.800 -103.571 - - -150 152.676
Produktionsafgiftsfonde:

Svineafgiftsfonden ................... 11.096 52.293 149.435 -200 212.624
Mælkeafgiftsfonden ................. 2.994 30.813 45.600 -150 79.257
Kvægafgiftsfonden .................. 145 8.435 17.400 -75 25.905
Fjerkræafgiftsfonden ............... 933 5.681 11.556 -45 18.125
Hesteafgiftsfonden ................... 35 409 1.275 - 1.719
Kartoffelafgiftsfonden ............. 525 2.888 4.830 -15 8.228
Frøafgiftsfonden ...................... 3.107 2.091 7.800 -10 12.988
Sukkerroeafgiftsfonden ...........

132 961 1.500 -7 2.586
I alt .................................... 42.564 232.800 -103.571 103.571 239.396 -652 514.108

18. Fonden for økologisk land-
brug ............................................

33.788 20.000 - - - -200 53.588

I alt ............................................. 33.788 20.000 - - - -200 53.588

50. Promilleafgiftsfonden for
frugtavlen og gartneribruget 196 7.200 - - - -10 7.386

Produktionsafgiftsfonden for
frugt og gartneriprodukter....... 1.794 - - - 12.029 -20 13.803

I alt ............................................. 1.990 7.200 - - 12.029 -30 21.189

Afgiftsfonde i alt ....................... 78.342 260.000 -103.571  103.571 251.425 -882 588.885

Udgifter (1.000 kr.)

Forskning
og udvik-

ling
Sygdom2

Afsæt-
nings-

fremme

Rådgiv./ ud-
dannelse Diverse3

Videre-
ført til
2022

I alt

10. Promilleafgiftsfonden for
landbrug ..................................... 71.503 - 18.784 45.900 2.121 14.368 152.676
Produktionsafgiftsfonde:

Svineafgiftsfonden ................... 126.889 51.143 20.595 3.866 3.893 6.238 212.624
Mælkeafgiftsfonden ................. 52.100 6.295 12.178 1.976 6.290 418 79.257
Kvægafgiftsfonden .................. 6.027 9.374 6.516 3.256 460 272 25.905
Fjerkræafgiftsfonden ............... 3.775 8.801 2.475 2.342 500 232 18.125
Hesteafgiftsfonden ................... 789 - - 797 75 58 1.719
Kartoffelafgiftsfonden ............. 5.831 1.355 362 542 83 55 8.228
Frøafgiftsfonden ...................... 4.127 - - 550 44 8.267 12.988
Sukkerroeafgiftsfonden ........... 2.477 - - - 30 79 2.586

I alt ............................................. 273.518 76.968 60.910 59.229 13.496 29.987 514.108

18. Fonden for økologisk land-
brug ............................................ 4.365 - 27.329 11.115 835 9.944 53.588
I alt ............................................. 4.365 - 27.329 11.115 835 9.944 53.588

50. Promilleafgiftsfonden for
frugtavlen og gartneribruget 4.521 - 1.914 400 541 10 7.386

Produktionsafgiftsfonden for
frugt og gartneriprodukter.......

 3.677 - 3.156 915 5.345 710 13.803

I alt ............................................. 8.198 - 5.070 1.315 5.886 720 21.189

Afgiftsfonde i alt ....................... 286.081 76.968 93.309 71.659 20.217 40.643 588.885
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Bemærkninger: 1) Pelsdyrafgiftsfonden er nedlagt i 2021 og indgår ikke i tabellen. Planteforædlingsfonden er lagt sammen
med Frøafgiftsfonden i 2021. Oversigten er eksklusiv 15,0 mio. kr., der er afsat under § 24.23.06.10. Økologiindsats til
fremme af produktion og afsætning mv. Bevillingen vil blive overført til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug
med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug. 2) Omfatter sygdomsforebyggelse, -be-
kæmpelse og - kontrol samt dyrevelfærd. 3) Omfatter medfinansiering af initiativer under EU-programmer, særligt god-
kendte foranstaltninger, administration af særbevilling, revision, advokatbistand, effektvurdering og ekspertbedømmelse
af konkrete aktiviteter samt honorar og rejsegodtgørelse til medlemmer af fondenes bestyrelser. 

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteloven,
jf. LBK nr. 115 af 6. februar 2020 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger
om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for
Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven).

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug
Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, jf.

LBK nr. 115 af 6. februar 2020 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger
om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for
Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven), dels tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud
fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af jord-
brugets produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

Der er afsat et årligt tilskud på 232,8 mio. kr.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 104,0 mio. kr. årligt i
| 2023 og 2024, 85,0 mio. kr. i 2025 og 84,0 mio. kr. årligt i 2026 til 2030 med henblik på fi-
| nansiering af Fonden for Plantebaserede Fødevarer, second opinion og ekspertgruppen for lav-
| bund, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri-
| stendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.

| ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.23.09.10. Tilskud til udtagningskonsulen-
| terne overføres 10,0 mio. kr. årligt med henblik på, at Promilleafgiftsfonden for landbrug skal
| yde tilskud til udtagningskonsulenter.

18. Fonden for økologisk landbrug
Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, jf. LBK

nr. 115 af 6. februar 2020 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om
ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for
Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven).

Der er afsat et årligt tilskud på 10,0 mio. kr.
Herudover er der i henhold til Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 afsat 45,0
mio. kr. årligt i 2021-2024 til en styrket indsats til fremme af økologi og innovation. Heraf er
der afsat årligt 35,0 mio. kr. til fremme af økologi i regi af Fonden for økologisk landbrug, hvoraf
15,0 mio. kr. årligt særskilt afsættes til styrket økologi, herunder omstilling af offentlige køkkener
mv. under § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv. Bevillingen,
der er afsat under § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil
blive overført til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med henblik på, at beløbet ydes
som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.
Der er herudover på baggrund af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialis-
tisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlere og følgeerhverv berørt af
COVID-19 af januar 2021 afsat 16,0 mio. kr. i 2022 til fremme af nye kostråd i professionelle
køkkener gennem omstilling til mere grøn økologisk kost samt til økologiske, plantebaserede
projekter.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2128
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| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægtsbevilling forhøjet med 20 mio. kr.
| årligt i 2022-2024 afsat til Fonden for økologisk landbrug som en del af den danske genopret-
| ningsplan. Finansieringen hertil kommer fra det danske hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af
produktion og afsætning mv. kan overføres 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2022 til 2024 til
en styrket indsats inden for økologiområdet.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget
Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, jf. LBK

nr. 115 af 6. februar 2020 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om
ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for
Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven). Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen
og gartneribruget finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsaf-
giftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves
med hjemmel i § 6 i LBK nr. 115 af 6. februar 2020 om administration af Det Europæiske Fæl-
lesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Euro-
pæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven).

Der er afsat et årligt tilskud på 7,2 mio. kr.

| 24.24.52. Fonden for Plantebaserede Fødevarer (tekstanm. 160) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen oprettet med tilskud til Fonden for
| Plantebaserede Fødevarer, jf. Aftale mellem regeringen og 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. Fonden
| finansieres ved en omprioritering af § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug.
| I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen oprettet med følgende særlige bevil-
| lingsbestemmelser:

|  

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

| BV 2.2.4| Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til Fonden for Plan-
| tebaserede Fødevarer med halvdelen af tilskuddet henholdsvis d. 1. april
| og d. 1. oktober.
| BV 2.10.2| Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen på § 24.24.52. Fonden
| for Plantebaserede Fødevarer med beløb, der svarer til merindtægter.
| BV 2.2.9.1| Der er under § 24.24.52. Fonden for Plantebaserede Fødevarer, adgang
| til at overføre bevilling til hovedkontoen § 24.24.51. Produktions- og
| promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2128
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 85,0 85,0 85,0
10. Fonden for Plantebaserede Føde-
 varer

Udgift ................................................... - - - - 85,0 85,0 85,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 85,0 85,0 85,0

| 10. Fonden for Plantebaserede Fødevarer
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 85,0 mio. kr. årligt i 2023-
| 2025, samt 84,0 mio. kr. årligt i 2026-2030, med tilskud til Fonden for Plantebaserede Fødevarer,
| jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri-
| stendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. Fonden kan bl.a. støtte
| udviklingsaktiviteter såsom sortsudvikling, dyrkning, forarbejdning, salgsfremme, eksportfremme,
| uddannelse og vidensformidling. Det tilstræbes, at mindst halvdelen af fondens midler øremærkes
| til plantebaserede økologiske fødevarer. Fonden kan disponere det årlige tilskud til flerårige
| projekter og hermed udbetale tilskud til projektudgifter i efterfølgende år. Der kan afholdes ud-
| gifter til sekretariatsbetjening og administration af fonden på op til 3 pct. af det årlige tilskud.

24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)
Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for Ministeriet

for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område. Desuden kan der på kontoen afholdes udgifter som
følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Der er dog ikke på forhånd bud-
getteret med disse udgifter.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.
Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring

af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 6,4 4,1 3,0 2,0 1,5 1,5 1,5
10. Lån vedrørende jordbrugsmæssi-
 ge forhold

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 6,4 4,1 3,0 2,0 1,5 1,5 1,5
55. Statslige udlån, afgang .................. 6,4 4,1 3,0 2,0 1,5 1,5 1,5

10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold
Lånene vedrører bl.a. Landarbejderboliger, Statshusmandslån, lån til kolonihaver, lån til

husmænd og arbejderboliger.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181832
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Fødevarer, husdyrforhold og forskning
Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33.

Forskning og udvikling inden for fødevareområdet og § 24.34. Forskningsbaseret myndigheds-
betjening mv. inden for miljø- og fødevareområdet.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevare-, foder- og veterinærområdet vedrørende:
- Kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer, foder og levende dyr.
- Forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundheds-

risici i fødevarer samt på foderområdet.
- Rådgivning og information om ernæring, aktiviteter til fremme af sunde kostvaner mv.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 178 og 196) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 601,0 1.175,5 823,5 613,7 469,0 433,2 420,5
Indtægt ......................................................... 587,6 643,6 718,8 749,4 728,6 714,7 700,9
Udgift ........................................................... 1.169,5 1.670,4 1.542,3 1.363,1 1.197,6 1.147,9 1.121,4
Årets resultat ............................................... 19,1 148,6 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 555,7 1.048,9 540,8 535,6 421,3 405,5 397,3
Indtægt .................................................. 72,2 49,5 54,6 55,3 49,1 49,1 49,1

14. Gebyrfinansieret kontrolvirk-
 somhed

Udgift .................................................... 398,5 373,0 450,2 456,2 447,0 438,2 429,4
Indtægt .................................................. 302,1 344,3 412,9 419,2 410,0 401,2 392,4

15. Kødkontrollen
Udgift .................................................... 215,3 237,0 238,9 264,4 259,0 253,9 248,9
Indtægt .................................................. 213,3 237,0 238,9 264,4 259,0 253,9 248,9

25. Udgifter vedr. håndtering af CO-
VID-19 hos mink
Udgift .................................................... - - 300,0 96,4 59,8 39,8 35,3

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - 11,5 12,4 10,5 10,5 10,5 10,5
Indtægt .................................................. - 12,8 12,4 10,5 10,5 10,5 10,5
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3. Hovedformål og lovgrundlag
Fødevarestyrelsen er organiseret i en enhedsstruktur med fem forretningsområder. Der er et

veterinærområde, et fødevareområde, et kødkontrolområde, som også omfatter styrelsens HR-
enhed og IT-enhed, et innovations- og udviklingsområde, som også omfatter styrelsens laborato-
rium, samt et økonomiområde, der omfatter styrelsens økonomienhed og en udbetalingsenhed,
der varetager udbetaling af erstatninger og kompensationer mv. vedrørende mink. Herudover har
styrelsen direkte under den administrerende direktør et direktions- og pressesekretariat og en en-
hed for kundeservice og forretningskommunikation. Styrelsen er geografisk placeret på otte lo-
kationer fordelt i hele landet og har sit hovedkontor i Glostrup. Desuden er styrelsen fast til stede
dagligt på 26 slagterier.

Fødevarestyrelsen har til opgave at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord på
fødevareområdet.

Styrelsen administrerer den danske fødevarelovgivning. Det hermed forbundne arbejde om-
fatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og
autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoo-
noser, overvågning og kontrol af foderproduktion og -anvendelse samt fører tilsyn med praktise-
rende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelse af de dyreværnsmæssige
regler.

Styrelsen varetager laboratorieopgaver for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Herudover varetager styrelsen opgaver i forbindelse med udbetaling af erstatninger og kom-

pensation mv. til minkejere i forbindelse med aflivning af alle mink i Danmark i 2020.
Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødevare-

styrelsens opgaver og beføjelser, senest ved BEK nr. 1721 af 30. november 2020, hvor det nær-
mere fremgår, hvilke love mm. styrelsen administrerer.

I Grønland varetager Fødevarestyrelsen bl.a. opgaver i forbindelse med kontrol af import og
eksport af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser
samt overvågning af dyrlægegerning. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende
bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland
på den del af fødevare- og veterinærområdet, der administreres af ministeren for fødevarer,
landbrug og fiskeri, senest ved BEK nr. 1009 af 25. august 2017.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet i samarbejde med Sta-
tens Serum Institut er vigtige samarbejdspartnere inden for risikohåndteringsopgaver og rådgiv-
ning vedrørende det veterinære beredskab. Fødevareinstituttet under Danmarks Tekniske Uni-
versitet er en vigtig samarbejdspartner vedrørende risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden
for fødevaresikkerhed, ernæring, toksikologi, fødevarekemi, mikrobiologi og teknologi. Fødeva-
restyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra Fødevareinstituttet, f.eks. re-
ferencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom instituttet på baggrund af
deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarestyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om pesticidstrategi 2017-2020 af april 2017
samt tillægsaftale hertil er der afsat 5,2 mio. kr. årligt i 2018-2022 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2023
til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler. De budgetterede midler fra 2022 er en teknisk vi-
dereførelse. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter, jf. §
23.22.31.10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om styrket
indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018 er Fødevarestyrelsen tilført 0,7 mio.
kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022. I 2019 indgik desuden 5,6 mio. kr. i intern
statslig overførsel fra § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug, som erhvervets medfi-
nansiering af en styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark, jf. Aftale mellem den da-
værende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i
Danmark af marts 2018.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1721
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Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fødevareforlig
IV af oktober 2018 er der afsat 40,3 mio. kr. i 2019, 42,7 mio. kr. i 2020, 41,4 mio. kr. i 2021
og 34,5 mio. kr. i 2022.

Der er afsat 7,2 mio. kr. i 2019 og 7,9 mio. kr. årligt i 2020-2022 til fastholdelse af en styrket
eksportindsats i Fødevarestyrelsen, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Der er i 2022 afsat 4,0 mio. kr. til understøttelse af køkkenomstilling gennem videreudvikling
af Det Økologiske Spisemærke, som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv
berørt af COVID-19 af januar 2021.
Der er i 2022 og 2023 afsat 8,2 mio. kr. årligt til en særlig indsats for at styrke fødevarevirk-
somheders adgang til eksportdokumentation og myndighedsassistance i lyset af nye krav og
handelsbarrierer i tredjelande, som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet om sommer-
og erhvervspakke mv. af juni 2021.

Der indgås årligt en mål- og resultatplan mellem Fødevarestyrelsen og departementet. Mål-
og resultatplanen kan findes på www.fvst.dk

Virksomhedsstruktur
24.32.01. Fødevarestyrelsen, CVR-nr. 62534516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, §
24.32.01. Fødevarestyrelsen og § 24.61.01. Fiskeristyrelsen. Der er ad-
gang til at overføre løn- og driftsbevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrel-
sen vedrørende miljøundersøgelser i forbindelse med håndtering af
mink.

BV 2.3.1 For visse af Fødevarestyrelsens gebyrbelagte kontrolaktiviteter er der
adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. §
24.32.01.14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed.

BV 2.5.1 Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i
internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle
refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter
for de pågældende.

BV 2.7.1 Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde,
konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og op-
holdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter,
som måtte være forbundet hermed.

BV 3.6.2 Mer- og mindreudgifter på underkonto 25 vedrørende udgifter relateret
til COVID-19 i mink optages som direkte efterbevilling på forslag til
lov om tillægsbevilling.

http://www.fvst.dk
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5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægter i alt .............................................. 587,6 643,6 718,8  749,4 728,6 714,7 700,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - 12,8 12,4  10,5 10,5 10,5 10,5
4. Afgifter og gebyrer ................................ 515,4 581,1 643,9  683,6 669,0 655,1 636,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 3,2 3,1 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 69,0 46,6 62,5  55,3 49,1 49,1 54,0
Bemærkninger: Ad 1: Indtægten vedrører bl.a. salg af laboratorieanalyser, jf. det anførte på underkonto 90. Indtægts-
dækket virksomhed. Ad 4: Af indtægter fra afgifter og gebyrer vedrører 419,2 mio. kr. Fødevarestyrelsens gebyr- og af-
giftsfinansierede aktiviteter og kontroller på underkonto 14, og 264,4 mio. kr. vedrører kødkontrol på store slagterier
(underkonto 15). Ad 6: Øvrige indtægter indeholder i 2022 6,2 mio. kr. fra andre driftsindtægter, 25,0 mio. kr. via interne
statslige overførsler, 9,3 mio. kr. vedrørende internt statsligt salg samt 14,8 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede ak-
tiviteter, primært vedrørende internationale projekter. De 25,0 mio. kr. i intern statslige overførsel vedrører, at der bud-
getteres med overførsel af 13,8 mio. kr. fra Lægemiddelstyrelsen § 16.11.16.15. Gebyrvirksomhed til finansiering af en
øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordination af veterinære lægemidler og af landbrugets for-
brug heraf, 5,2 mio. kr. fra § 23.22.31.10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til styrket indsats vedrø rende pe-
sticidrester i fødevarer som led i Pesticidstrategi 2017-2021 og 6,0 mio. kr. fra Landbrugstyrelsen § 24.33.02.20. For-
skellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til finansiering af videreførsel af aktiviteter i Veterinærforlig
III. Midlerne til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led
i Pesticidstrategi (2017-2021) er teknisk videreført. 

Budgetteringsforudsætninger:
Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressour-

ceforbrug.

Opgaver Mål
Fødevareopgaver Fødevarestyrelsen udfører fødevare- og foderkontrol for at

højne fødevaresikkerheden og fremme regelefterlevelsen.
Fødevarekontrollen skal gennem vejledning og sanktioner
sikre overholdelse af lovgivningen samt overvåge og be-
kæmpe sygdomsudbrud.

Kødkontrol Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slag-
terivirksomheder med fast kontrolbemanding.

Veterinæropgaver Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed
og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse
af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.

Ernæringsopgaver Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om
en sund kost og livsstil hos forbrugerne.

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

| Udgift i alt ............................................| 1.219,3| 1.723,7| 1.568,6| 1.363,1| 1.197,6| 1.147,9| 1.121,4

| 0.| Generelle fællesomkostninger .........| 322,6| 285,6| 317,0| 322,1| 307,0| 301,8| 293,0
| 1.| Fødevareopgaver ..............................| 400,8| 381,8| 386,6| 398,1| 331,6| 316,8| 311,1
| 2.| Kødkontrol .......................................| 219,5| 275,9| 274,8| 268,6| 263,1| 257,8| 252,7
| 3.| Veterinæropgaver .............................| 253,4| 755,7| 554,7| 354,5| 280,4| 256,2| 249,8
| 4.| Ernæringsopgaver .............................| 23,0| 24,7| 35,5| 19,8| 15,5| 15,3| 14,8
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1. Indtægtsdækning.
Der foretages som hovedregel regulering af gebyr- og afgiftssatser årligt, og der tilstræbes

normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevare- eller samfundsmæssige
hensyn gør sig gældende. Takseringsprincipperne for de forskellige typer af afgifts- og gebyrbe-
lagt kontrol varierer afhængig af kontrolordningens karakter.

Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institu-
tioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstig-
ningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet på samtlige konti
underlagt loftet på finansloven for 2021 er videreført til 2022. Prisstigningsloftet i 2022 udgør
-0,9 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,1 pct. (inkl.
niveaukorrektion) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Prisstigningsloftet videreføres således for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01.14. Ge-
byrfinansieret kontrolvirksomhed. Den statslige kødkontrol på virksomheder med hyppigt tilsyn
§ 24.32.01.15. Kødkontrollen er undtaget. Omsætningen i forbindelse med gebyrer omfattet af
prisstigningsloftet forventes i 2022 at udgøre 419,2 mio. kr.

Som led i bestræbelserne på at lette virksomhedernes administrative byrder er en række af
Fødevarestyrelsens ordninger gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder.
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen.
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet.
4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder.
5. Årlig betaling vedrørende Fødevarerejseholdet for detailvirksomheder.
6. Årlig betaling vedrørende Fødevarerejseholdet for små slagterier og små
 mejerivirksomheder.
7. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug.
8. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri.
9. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle.
10. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer.
11. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer.
12. Certifikater for kød (tilsendelse).
13. Registrering og kontrol af Det Økologiske Spisemærke
14. Ordinær kontrol af fiskevirksomheder i Grønland.

2. Øvrige forhold.
Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og admi-

nistration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens ho-
vedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, de admini-
strative funktioner samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afde-
linger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen
er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden
for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, infor-
mationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til priser, præmier og lignende på op til 0,1 mio.
kr. i forbindelse med gennemførelse af målrettede indsatser og kampagner på ernæringsområdet.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LBK nr. 1021 af 26. september
2019.
Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2022 for-
ventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,9 mio. kr. og 3,8 mio. kr.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210141
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 1.547 1.551 1.641  1.652 1.496 1.444 1.413
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 847,5 880,6 924,9  947,6 854,7 823,5 809,9

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - 99,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 99,4 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 61,2 77,9 105,2 128,5 123,7 120,4 116,6
+ anskaffelser .............................................. 23,6 12,4 19,9 5,6 8,7 8,7 8,7
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 14,2 22,6 - 15,9 15,0 15,0 15,0
- afhændelse af aktiver ............................... 17,7 51,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 3,3 -32,6 22,0 26,3 27,0 27,5 27,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 77,9 94,2 103,1 123,7 120,4 116,6 112,8

Låneramme .................................................. - - 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 57,3 68,7 66,9 64,8 62,7

10. Almindelig virksomhed
Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter.
Bevillingen er reduceret med 1,6 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 i forbindelse med

overførsel til Statens Serum Institut til finansiering af MRSA-hygiejnekurser.
Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2021 og 4,2 mio. kr. i 2022 vedrørende Re-

geringsstrategi for Ingrediensbranchen, hvor der bl.a. skal gennemføres en undersøgelse af hånd-
hævelsen af EU-regler i andre lande på områder af betydning for ingrediensbranchen samt ud-
vikles nøgletal for ingrediensbranchen mv.

Der er afsat 8,4 mio. kr. i 2021 og 7,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til dækning af udgifter
vedrørende Brexit.

Bevillingen er reduceret med 10,3 mio. kr. årligt fra 2022, idet der er flyttet 10,3 mio. kr. til
ny hovedkonto for de minimisstøtte til små slagterier § 24.32.45. Støtte til små slagterier.
Kontoen er nedjusteret med 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. fra 2023 og frem som følge af
udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, som led i 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.
Kontoen er nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,3 årligt i 2023 og frem som følge af ud-
møntning af konsulentbesparelser på Finansministeriets brugerfinansierede område.
Bevillingen er i 2022 forhøjet med 10,0 mio. kr. til finansiering videreførsel af aktiviteter i Ve-
terinærforlig III. Dertil er der afsat yderligere 6,0 mio. kr. til videreførsel af aktiviteter i Veteri-
nærforlig III. Denne udgift modsvares af en intern statslig overførselsindtægt fra § 24.33.02.20.
Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
Bevillingen er i 2022 forhøjet med 15,0 mio. kr. til indfasning af en styrket beredskabsindsats
på fødevare- og veterinærområdet.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2022 til
| finansiering af klimakompensation som led i regeringens strategi for grønne offentlige indkøb.
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14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed
På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens gebyrfinansierede kontrolaktiviteter bortset fra

kødkontrollen, som er budgetteret på § 24.32.01.15. Kødkontrollen. Der er enkelte ordninger, hvor
der ikke opkræves gebyrer til fuld omkostningsdækning.

Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er der fra 2018 afsat 36,0 mio.
kr. årligt til afløftning af gebyret for ordinær kontrol i fødevareengrosvirksomheder. I forbindelse
med aftalen blev betalingen for ordinær kontrol i fødevarevirksomheder, bortset fra slagterier og
kødvirksomheder med hyppigt tilsyn, afløftet. Ved ordinær kontrol forstås den regelmæssige
kontrol, der udføres med en fastsat frekvens i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens kon-
trolfrekvensvejledning. Det omfatter ikke rekvirerede opgaver og kampagnekontrol samt det år-
lige bidrag til Fødevarerejseholdet. For visse virksomheder med animalsk produktion er der i
kontrolforordningen ((EU) 2017/625 af 15. marts 2017) fastsat minimumssatser. Med henblik på
at sikre balance på ordningen er der fra 2021 indført delvis gebyrbetaling, således at kontrollen
ikke længere er fuldt ud gebyrafløftet. Ordningen tilrettelægges således, at de obligatoriske mi-
nimumssatser i EU-lovgivningen for kødopskæringsvirksomheder fortsat bliver overholdt.

Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 er Fødevarestyrelsen tilført
5,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2025 til afløftning af gebyr til finansi-
ering af system til ansøgning og udstedelse af eksportcertifikater til virksomheder.

15. Kødkontrollen
Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til lov

om fødevarer, jf. LBK nr. 999 af 2. juli 2018 og lov om hold af dyr, jf. LBK nr. 330 af 2. marts
2021, udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding samt af den hertil knyttede
administrative understøttelse af kontrollen.

Der foretages overvågning på slagterivirksomhederne af overholdelse af dyreværnsbestem-
melser i forbindelse med slagtning af dyr.

Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne
forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrol-
len. Afgiften beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontroludgifter og skal fuldt
ud dække kontroludgifterne.

Der er i budgetteringen taget højde for en løbende modernisering og effektivisering af kød-
kontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevaresikkerhed. Der er, jf. Aftale mellem
den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det
Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014, gennemført effektiviseringer af kød-
kontrollen svarende til en omkostningsreduktion for slagterierne på i alt 28,5 mio. kr. svarende
til 2 pct. årligt. Der indgår således i budgettet, at disse effektiviseringer mindst fastholdes frem-
adrettet.

25. Udgifter vedr. håndtering af COVID-19 hos mink
På kontoen budgetteres udgifter i relation til aflivning af alle danske mink i 2020, herunder

udgifter til afværgeforanstaltninger mv. Der er budgetteret med 50,4 mio. kr. i 2022, 43,5 mio.
kr. i 2023, 23,5 mio. kr. i 2024 og 19,0 mio. kr. i 2025 til udgifter vedrørende administration i
forbindelse med udbetaling af erstatninger og kompensationer, retssager, juridisk bistand, it-ud-
gifter mv. Der er herudover til afværgeforanstaltninger afsat 46,0 mio. kr. i 2022 og 16,3 mio.
kr. årligt 2023-2025. I 2026 forventes afsat 16,3 mio. kr. til afværgeforanstaltninger. Eventuelle
uforbrugte midler skal tilfalde statskassen og nedskrives på forslag til lov om tillægsbevilling for
2022.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202105
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/330
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90. Indtægtsdækket virksomhed
På kontoen budgetteres Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Hovedparten af den

indtægtsdækkede virksomhed vedrører salg af laboratorieanalyser.

24.32.09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende tilskud til Veterinærfonden, jf. § 36 c i

lov om hold af dyr, jf. LBK nr. 330 af 2. marts 2021, der står for varetagelsen af overvåg-
ningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza
(fugleinfluenza) mv., hvor der kan ansøges om EU-medfinansiering.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Indtægtsbevilling ......................................... - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
70. Tilskud til Veterinærfond

Udgift ................................................... - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Indtægt ................................................ - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

70. Tilskud til Veterinærfond
På kontoen budgetteres med tilskud til Veterinærfonden. Der budgetteres med, at der i 2022

forventes at skulle finansiere overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie
i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv. Fonden er oprettet således, at udgifter til
overvågning og bekæmpelse af husdyrsygdomme kan afholdes af fonden, og at fonden kan op-
pebære den tilhørende EU-medfinansiering. Der er i 2022 budgetteret med, at fonden modtager
et tilskud på 2,7 mio. kr. Hertil kommer udgifter til administration i Fødevarestyrelsen og
Landsbrugsstyrelsen på i alt 0,8 mio. kr. Midlerne til Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen
overføres på regnskabet som intern statslig overførselsudgift. Der er således budgetteret med en
samlet aktivitet på kontoen i 2022 på 3,5 mio. kr. De 3,5 mio. kr. i 2022 er forudsat finansieret
ved opkrævning af en formålsbestemt afgift. Fonden forventer at oppebære EU-medfinansiering
på 1,4 mio. kr., som indgår med ét til to års forsinkelse. Det vil sige tidligst fra 2023. Afgiftsfi-
nansieringen er højere de første år end for et normalt år.

Endvidere kan der til enhver tid ydes et tilskud til Veterinærfonden, hvis der kommer nye
overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer, eller eksisterende programmer ændres, hvortil der
ydes EU-medfinansiering. Det er bestyrelsen i Veterinærfonden, som beslutter, om Veterinær-
fonden skal finansiere disse overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til
merindtægter ud over det budgetterede.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/330
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24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelses-
foranstaltninger mm. (Lovbunden)

I forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme, visse zoonoser samt ved
aflivning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved
aflivning af dyr og destruktion af foder mv. samt godtgørelse for udgifter til indsendelse og la-
boratorieundersøgelse af mistankeprøver og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 8,5 1.962,9 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Indtægtsbevilling ......................................... 1,1 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
10. Erstatning ved nedslagning og

andre udgifter ved bekæmpelses-
 foranstaltninger mm.

Udgift ................................................... 8,5 1.962,9 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
17. Internt statsligt køb af varer og

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

  investeringstilskud ......................... 8,4 1.962,9 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Indtægt ................................................ 1,1 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,1 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

20. Erstatninger mv. vedr. mink
Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.
Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved aflivning af dyr ved fund eller

mistanke og destruktion af foder mv. samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af
mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme, visse zoonoser
samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed i Danmark, jf. LBK
nr. 38 af 2. marts 2021 om hold af dyr. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der af-
lives i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse, jf. LBK nr. 40 af 26. oktober 2020 om
dyrlæger.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører endvidere erstatning ved aflivning af dyr ved fund
eller mistanke samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i for-
bindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme. Undtaget herfor er zoonoser samt
erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed i Grønland, jf. anordning
nr. 524 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos
dyr.

Der budgetteres med EU-medfinansiering ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af
visse husdyrsygdomme og zoonoser i Danmark.

EU-medfinansiering ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet er-
statning til nedslagning mv. EU-medfinansieringen er budgetteret under hensyn til, at der ikke
ydes EU-medfinansiering til alle husdyrsygdomme og zoonoser, og at der kan være tidsforskyd-
ning fra afholdelse af udgiften til modtagelse af EU-medfinansiering. I 2022 er EU-medfinansi-
ering budgetteret til 0,7 mio. kr.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/330
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1523
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20. Erstatninger mv. vedr. mink
Underkonto 20 er oprettet i 2021 til brug for udbetaling af erstatninger og kompensationer

mv. vedrørende mink. Kontoen anvendes i 2022 og frem til efterregulering af de afsatte beløb i
2021.

24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekstanm. 169) (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til markedsføring af fødevareklyngen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 7,8 0,3 3,5 3,5 3,5 3,5 -
10. Tilskud til markedsføringskon-
 sortier
 Udgift ................................................... 7,8 0,3 3,5 3,5 3,5 3,5 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 7,8 0,3 3,5 3,5 3,5 3,5 -

10. Tilskud til markedsføringskonsortier
Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til et offentligt/privat markedsførings-

konsortium for fødevareklyngen (Food Nation), der kan omsætte fortællingen til markedsføring
og forretning.

Af bevillingen ydes tilskud til initiativer i markedsføringskonsortier oprettet i forbindelse med
handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Konsortierne er oprettet i samar-
bejde med private aktører for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrkepositioner og
gennemføre markedsføringskampagner, besøgsture for udenlandske interessenter, deltagelse ved
eksportfremstød, konferencer mv.

24.32.30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til Madkulturen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Madkulturen er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppe-
båret af indtægter ud over tilskud fra staten.

BV 2.2.13 Der kan på § 24.32.30.30. Madkulturen ydes forudbetaling af tilskud,
såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det
forekommer administrativt enklere.

BV 2.2.17 Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler om
selvforsikring.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 14,8 15,5 13,5 12,0 12,0 12,0 12,0
30. Madkulturen

Udgift ................................................... 14,8 15,5 13,5 12,0 12,0 12,0 12,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 14,8 15,5 13,5 12,0 12,0 12,0 12,0

30. Madkulturen
På kontoen er der optaget tilskud til driften af den selvejende institution Madkulturen (særligt

forvaltningssubjekt).
Madkulturen har som overordnet formål at bidrage til at løse samfundsudfordringer og

fremme velfærd ved at styrke madkulturen i Danmark forstået som kundskab om råvarer, styr-
kelse af færdigheder og forståelse af den kulturelle og velfærdsmæssige betydning måltider.

Formålet indfries via en række aktiviteter, herunder: Indsamling, systematisering og gene-
rering af viden om danskernes madvaner samt tilgang til fødevarer; partnerskabsindsatser, der
medvirker til at forbedre kvaliteten af de daglige måltider i befolkningen, særligt med et fokus
på at løfte danskernes madfærdigheder og viden om fødevarer og fremme af udviklingsprocesser
og innovationsindsatser mellem aktører i hele fødevarekæden. Der er afsat 12,0 mio. kr. i 2022
og årligt herefter som tilskud til driften af Madkulturen.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af Mad-
kulturen. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til vederlag til formanden samt særligt sagkyn-
dige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overensstem-
melse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag
mv. og cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i
staten.

24.32.40. Pulje til kulinarisk og gastronomisk udvikling (tekstanm. 106) (Reserva-
tionsbev.)

Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til gastronomisk og kulinarisk udvikling.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 2,9 - - - -
10. Kulinarisk og gastronomisk ud-
 vikling

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

  investeringstilskud ......................... - - 2,9 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5
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10. Kulinarisk og gastronomisk udvikling
Der budgetteres ikke på kontoen.
Kontoen er reduceret med 2,9 mio. kr. i 2022 til national medfinansiering af Hav-, Fiskeri-

og Akvakulturprogrammet på § 24.63.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansi-
ering.

24.32.45. Støtte til små slagterier (tekstanm. 191) (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter de minimis-støtte til små slagterier.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 10,3 10,3 10,3 10,3
10. Støtte til små slagterier

Udgift ................................................... - - - 10,3 10,3 10,3 10,3
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 10,3 10,3 10,3 10,3

10. Støtte til små slagterier
Der er afsat 10,3 mio. kr. årligt til de minimis-støtte til små slagterier. Med små slagterier

forstås slagterier, der får udført kontrol omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse
om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr mv. (betalingsbekendtgørelsen), senest
ved BEK nr. 2272 af 29. december 2020, og som på et år maksimalt slagter 35.000 dyreenheder.
Støtten tildeles løbende forholdsmæssigt til de støtteberettigede virksomheder baseret på kon-
trolmyndighedens ressourceforbrug. Som udtryk for ressourceforbruget anvendes størrelsen af de
opkrævede kontroludgifter i henhold til § 29, stk. 1-2, i betalingsbekendtgørelsen. Det tilstræbes
at udbetale 10,3 mio. kr. årligt. Såfremt der i et år udbetales mere eller mindre end 10,3 mio. kr.
vil der i efterfølgende år blive tilstræbt udligning af tidligere års ubalance.

Støtten ydes i overensstemmelse med statsstøttereglerne samt Kommissionens forordning
(EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (De minimis-forordningen).

24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er under § 24.32.79. Reserver og budgetregulering adgang til at
overføre bevilling til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til initiativer ved-
rørende dyrevelfærd.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2272
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 5,0 5,0 5,0
20. Reserve til bedre dyrevelfærd

Udgift ................................................... - - - - 5,0 5,0 5,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 5,0 5,0 5,0

20. Reserve til bedre dyrevelfærd
Der er afsat en reserve på 5,0 mio. kr. årligt til initiativer vedrørende dyrevelfærd, jf. Aftale

mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for
2009 af november 2008. Midlerne er i 2018-2021 anvendt til finansiering af Veterinærforlig III
som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Veterinærforlig III af
december 2017. I 2022 er midlerne flyttet til § 24.32. Fødevarestyrelsen til finansiering af vide-
reførsel af aktiviteter i Veterinærforlig III.

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet mv.
Aktivitetsområdet § 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet mv. omfatter

tilskud til fremme af gode rammebetingelser for samt løsning af de samfundsmæssige udfordrin-
ger for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhvervene gennem en målrettet udviklings-
og demonstrationsindsats, udredninger mv., herunder tilskud til supplerende eller tværgående
forsknings- og rådgivningsaktiviteter under den forskningsbaseret myndighedsbetjening jf. §
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Yderligere oplysninger om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forsknings- og
udviklingsindsats inden for fødevareområdet kan findes på www.fvm.dk.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.)
Bevillingerne på nærværende hovedkonto anvendes til løsning af samfundsmæssige udfor-

dringer i relation til fødevare- og jordbrugserhvervene gennem fremme af forsknings-, udviklings-
og demonstrationsaktiviteter og fremme af internationalt samarbejde herom, samt analyser, ud-
vikling af nye metoder, vidensopbygning og -formidling.

Bevillingen anvendes endvidere til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser,
udredninger mv. af betydning for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris myndigheds-
varetagelse, herunder gennem supplerende tilskud til den forskningsbaserede myndighedsbetje-
ning. Tilskud hertil ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Landbrugsstyrel-
sen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales, dog højst til 3 måneders forbrug.

http://www.fvm.dk
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BV 2.2.8 Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem § 24.33.02.10. Udvik-
lings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren, §
24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktivite-
ter mv. og § 24.33.02.35 Pulje til teknologier med reduktionspotentiale
inden for landbrugssektoren, samt herefter adgang til at videreføre disse
bevillinger til anvendelse i senere finansår under den underkonto hvortil
bevilling er omflyttet.

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til
merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og øvrige overførsels-
indtægter ud over det budgetterede.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på § 24.33.02.10. Udviklings- og forsk-
ningsaktiviteter inden for fødevaresektoren og på § 24.33.02.20. For-
skellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

BV 2.10.5 Der er under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration adgang
til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og til dækning
af særlige driftsudgifter i form af lønudgifter, evalueringer, information
samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog
maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

BV 2.10.5 Der er under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration adgang
til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og til dækning
af udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til
varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbej-
delse af strategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde,
gennemførsel af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for
udvikling, gennemførsel af evalueringer og effektvurderinger samt ud-
gifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og informa-
tion om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af
indsatsen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

BV 2.10.5 Overførslerne fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration til
§ 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til dækning af udgifter til administra-
tion, jf. det ovenfor anførte, kan andrage op til 3 pct. af bevillingerne,
heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske
udgifter.

BV 2.2.9.1 Der er under § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale
forskningsaktiviteter mv. adgang til at overføre bevilling til hovedkon-
tiene § 24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Dan-
marks Tekniske Universitet, § 24.34.20. Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ved Aarhus Universitet samt § 24.34.30. Forskningsba-
seret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 304,1 326,0 436,4 418,6 242,0 242,1 228,3
Indtægtsbevilling ......................................... 1,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Udviklings- og forskningsaktivi-

teter inden for fødevaresektoren
Udgift ................................................... 235,8 242,9 234,9 235,7 185,7 185,7 185,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 5,4 5,0 5,4 6,2 5,4 5,4 5,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 102,9 52,7 105,0 92,7 92,7 92,7 92,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 127,5 185,1 124,5 136,8 87,6 87,6 87,6
Indtægt ................................................ 1,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,3 0,2 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

20. Forskellige nationale og interna-
tionale forskningsaktiviteter mv.
Udgift ................................................... 68,4 77,6 89,5 94,8 40,8 40,8 42,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 10,4 14,3 9,0 6,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 57,9 63,3 80,5 88,3 40,8 40,8 42,6

25. Tværgående forskningsaktivite-
ter mv. i relation til den forsk-

 ningsbaserede myndighedsbetje-
 ning

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

  udgifter .......................................... - 5,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

35. Pulje til teknologier med reduk-
tionspotentiale inden for land-

 brugssektoren
Udgift ................................................... - - 100,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

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

  investeringstilskud ......................... - - 97,0 - - - -

45. Forskning vedrørende ny be-
 driftsmodel
 Udgift ................................................... - - - 88,1 15,5 15,6 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - - 1,3 0,2 0,2 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 86,8 15,3 15,4 -
Bemærkninger: R-tal for 2018 fra den tidligere underkonto 40. VMP III, forskningsprogram er samlet på underkonto 10.
Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,0
I alt .................................................................................................................................. 5,0
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10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren
I henhold til lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), jf. LBK nr. 23

af 4. januar 2017 med senere ændringer, kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og
demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor,
fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet
mellem GUDP og internationale programmer på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakultur-
området. Tilsagn om tilskud meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP trufne afgørelser.

I det omfang GUDP yder tilskud til transnationale projekter i ERA-Net Cofund under Horizon
2020 refunderer EU-Kommissionen en andel af tilskuddet. Der er ikke på forhånd budgetteret
med EU-indtægter vedrørende disse projekter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2022, bag-
| grunden er, at der afsættes 50,0 mio. kr. i 2022 til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprograms
| økologiforskning i samarbejde med ICROFS, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk
| Folkeparti, 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.
| Af bevillingen anvendes 1,5 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,8 mio. kr.,
| som afsættes under §24.21.01. Landbrugsstyrelsen.

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Regnskabstallene for 2019-2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
| Desuden indgår udgifterne til sekretariatsbetjening og administrationen af GUDP heller ikke i aktivitetsoversigten. Det
| er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 0,1 mio. kr.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som
følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i hen-
hold til lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, jf. LBK nr. 23 af 4. januar
2017 med senere ændringer.

| ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af
| samlet 6,2 mio. kr. årligt til sekretariatsbetjening og administrationen af GUDP til § 24.21.01.
| Landbrugsstyrelsen.

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

| A. Tilsagn (mio. kr.)
|  1. Forskningsaktiviteter ...........................| 67,4| 93,2| 88,0| 64,6| 121,7| 116,3| 117,6| 81,8| 81,8| 81,8
|  2. Udviklingsaktiviteter ...........................| 124,1| 82,4| 123,5| 153,7| 131,9| 97,5| 102,5| 87,7| 87,7| 87,7
|  3. Demonstrationsaktiviteter....................| 12,5| 16,8| 13,7| 28,6| 24,1| 15,7| 15,7| 10,8| 10,8| 10,8
|  Tilsagn i alt (mio. kr.).............................| 204,0| 192,4| 225,2| 146,9| 277,7| 229,5| 229,5| 180,3| 180,3| 180,3
| B. Antal tilsagnsmodtagere
|  1. Forskningsaktiviteter ...........................| 36| 47| 38| 38| 56| 58| 59| 40| 40| 40
|  2. Udviklingsaktiviteter ...........................| 102| 119| 157| 146| 146| 98| 103| 85| 85| 85
|  3. Demonstrationsaktiviteter....................| 23| 21| 40| 38| 42| 47| 52| 35| 35| 35
|  Antal tilsagnsmodtagere i alt ..................| 161| 187| 235| 222| 244| 203| 214| 160| 160| 160
| C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
|  1. Forskningsaktiviteter ...........................| 1,9 | 2,0| 2,3| 1,7| 2,2| 2,0| 2,0| 2,0| 2,0| 2,0
|  2. Udviklingsaktiviteter ...........................| 1,2| 0,7| 0,8| 1,1| 0,9| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0
|  3. Demonstrationsaktiviteter....................| 0,5| 0,8| 0,3| 0,8| 0,6| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3
|  Tilsagn pr. modtager
|  gennemsnit (mio. kr.) ..............................| 1,3| 1,0| 1,0| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1
|  Indeks.......................................................| 108,6| 107,3| 105,3| 103,7| 102,6| 101,7| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
|  Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr., 2022-pl) ....................................|  1,4| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186165
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186165
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20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale

eller transnationale projekter. Der ydes tilskud til OECD's forskningsprojekter på landbrugsom-
rådet.

I det omfang, der under kontoen ydes tilskud til transnationale projekter i ERA-Net Cofund
under Horizon 2020, refunderer EU-Kommissionen en andel af tilskuddet. Der er ikke på forhånd
budgetteret med EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Bevillingen kan endvidere anvendes til tilskud til eller køb af tjenesteydelser i forbindelse
med analyser, metodeudvikling, vidensopbygning og vidensformidling af betydning for Ministe-
riet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris opgavevaretagelse. Herunder til finansiering af nationale
og internationale konferencer, kongresser, seminarer, arbejdsgrupper undersøgelser, udredninger,
særlige projekter, oplysningsaktiviteter og kampagner mv. Herudover kan bevillingen anvendes
til finansiering af yderligere forskningsbaseret myndighedsbetjening fra universiteterne.

Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning
i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) ved Aarhus Universitet, herunder kom-
munikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale
samarbejde på økologiforskningsområdet.

På kontoen ydes der i perioden 2021-2023 et bidrag på 2,5 mio. kr. årligt til dansk deltagelse
i en fælles nordisk indsats vedrørende planteforædling i regi af den fælles nordiske genbank,
NordGen.

På kontoen anvendes 1,5 mio. kr. årligt til projekter vedrørende alternativer til dyreforsøg i
regi af 3-R Centret.

Bevillingen er herudover forhøjet med 29,6 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 samt
30,0 mio. kr. i 2022 til en klimaforskningsstrategi for landbruget.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til lov om merværdiafgift
(momsloven), jf. LBK nr. 1021 af 26. september 2019 med senere ændringer, er momspligtige
ydelser, har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fradragsret for momsen.

Kontoen er reduceret med 15,0 mio. kr. i 2022 til finansiering af en styrket opgavevaretagelse
i Landbrugsstyrelsen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 40,2 mio. kr. i 2022. Bag-
| grunden er, at der afsættes 31,5 mio. kr. i 2022 til myndighedsrettet forskning i relation til land-
| bruget, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radi-
| kale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Liberal
| Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om fordeling af forskningsreserven mv. i 2022 af
| oktober 2021. Indsatsen skal særligt understøtte myndighedsrelaterede behov for viden og doku-
| mentation, bl.a. i forhold til emissioner, øget optag af kulstof i jorde og skove, robuste og kli-
| maeffektive afgrøder, mere klimavenlige forbrugsmønstre hos forbrugere, mere bæredygtige fø-
| devarevirksomheder mv. Endvidere kan 1,5 pct. af rammen, svarende til samlet 0,5 mio. kr.,
| anvendes til administrationsudgifter.
| Ydermere afsættes 6,2 mio. kr. i 2022 til monitering af minivådområder samt 2,5 mio. kr. i
| 2022 til forskning inden for Bovaer samt stoffet X, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre
| Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative
| Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk
| landbrug af oktober 2021.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210141
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| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016-2020 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. 

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af 6,0
mio. kr. i 2022 til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til initiativer i medfør af forlængelsen af
Veterinærforlig III.

| ad  43. Interne statslige overførselsudgifter. I forbindelse med ændringsforslagene er tilføjet en
| intern statslig overførselsudgift på 0,5 mio. kr. til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til admini-
| strationsudgifter i forbindelse med øget bevilling.

25. Tværgående forskningsaktiviteter mv. i relation til den forskningsbaserede myndig-
hedsbetjening

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Pulje til teknologier med reduktionspotentiale inden for landbrugssektoren
Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-

sten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 er kontoen oprettet til etablering
af en tilskudspulje til teknologier med reduktionspotentiale inden for landbrugssektoren. Der er i
aftalen afsat 100,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til puljen, der skal bidrage til fremme og de-
monstration af nye teknologier, der har til formål at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra
landbruget og målrettes omkostningseffektive teknologier med stort reduktionspotentiale inden
for landbrugssektoren, f.eks. brun bioraffinering.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 100,0 mio. kr. i 2022. Bag-
| grunden er, at der overføres 99,8 mio. kr. fra § 24.33.02.35. Pulje til teknologier med reduk-
| tionspotentiale inden for landbrugssektoren til § 29.24.02.20. Pulje til teknologier med reduk-
| tionspotentiale inden for landbrugssektoren. Som følge af Aftale mellem regeringen og Radikale
| Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af de-
| cember 2020 etableres en tilskudspulje under Energistyrelsen til fremme og demonstration af
| teknologier, der har til formål at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra landbruget og mål-
| rettes omkostningseffektive teknologier med stort reduktionspotentiale inden for landbrugssekto-
| ren, f.eks. brun bioraffinering. Herudover er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr., der er overført
| til §24.21.01. Landbrugsstyrelsen til faglig understøtning af Energistyrelsen i forbindelse med
| udmøntning af puljen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 3,0 mio. kr. overføres til § 24.21.01.
Landbrugsstyrelsen til administrationsudgifter.

| 45. Forskning vedrørende ny bedriftsmodel
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 88,1 mio. kr. i 2022, 15,5 mio.
| kr. i 2023 og 15,6 mio. kr. 2024 til at styrke forskning og udvikling i opgørelse af udledninger
| fra landbruget og forbedret kortlægning til en ny bedriftsmodel, jf. Aftale mellem regeringen og
| Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser-
| vative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om fordeling af
| forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021.

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

| Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................| 51,4| 15,1| 28,7| 57,6| 67,4| 80,5| 85,8| 40,8| 40,8| 42,6
| Antal tilsagnsmodtagere ............................| 41| 21| 16| 25| 32| 45| 45| 45| 45| 47
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ................| 1,3| 0,7| 1,8| 2,3| 2,1| 1,8| 2,3| 0,9| 0,9| 0,9
| Indeks .........................................................| 108,6| 107,3| 105,3| 103,7| 102,6| 101,7| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2022-pl) .| 1,4| 0,8| 1,9| 2,4| 2,2| 1,8| 2,3| 0,9| 0,9| 0,9
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| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Aktivitetsoplysningerne er opgivet ekskl. administrative udgifter

| ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af 1,3
| mio. kr. i 2022 til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til administrationsudgifter.

24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fø-
devareområdet

Aktivitetsområdet § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for miljø- og fø-
devareområdet omfatter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris tilskud til forskningsba-
seret myndighedsbetjening på universiteterne og omfatter aftaler med henholdsvis Danmarks
Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Yderligere oplysninger om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris aftaler med Aar-
hus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet kan findes på
www.fvm.dk.

24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Univer-
sitet (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrø-
rende fødevareforhold af betydning for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris myndig-
hedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder er-
hvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale og tilhørende ydelsesaftaler mellem Danmarks
Tekniske Universitet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.
Aftalen og de tilhørende ydelsesaftaler vedrørende fødevareforhold samt ydelsesaftale om fiske-
riforhold og akvakultur med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyn-
delse. Opgaver vedrørende veterinærforhold har været budgetteret på underkonto 30. Opgaver
vedrørende veterinærforhold, har været konkurrenceudsat, hvorefter opgaverne med virkning fra
1. januar 2020 overgik til Københavns Universitet og blev optaget under § 24.34.30.20. Opgaver
vedr. veterinærforhold.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte
hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Danmarks Tekniske Universitet er tilgængelig på www.fvm.dk.

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

| Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................| -| -| -| -| -| -| 88,1| 15,5| 15,5| 0,0
| Antal tilsagnsmodtagere ............................| -| -| -| -| -| -| 18| 3| 3| 0
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ................| -| -| -| -| -| 4,8| 4,8| 4,8| 0,0
| Indeks .........................................................| -| -| -| -| -| -| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2022-pl) .| -| -| -| -| -| -| 4,8| 4,8| 4,8| 0,0

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem hovedkontiene
§ 24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks
Tekniske Universitet, § 24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetje-
ning ved Aarhus Universitet og § 24.34.30. Forskningsbaseret myn-
dighedsbetjening ved Københavns Universitet.

http://www.fvm.dk
http://www.fvm.dk
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 292,6 201,6 198,4 193,9 189,4 186,8 183,1
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,6 - - - - -
10. Opgaver vedrørende fiskerifor-

hold og akvakultur
Udgift ................................................... 79,0 78,6 77,3 71,8 71,0 71,0 69,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 10,5 10,5 10,5 10,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 79,0 78,6 77,3 61,3 60,5 60,5 59,1

20. Opgaver vedrørende fødevare-
 forhold

Udgift ................................................... 124,0 123,0 121,1 122,1 118,4 115,8 113,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 124,0 123,0 121,1 122,1 118,4 115,8 113,5
Indtægt ................................................ - 0,6 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 0,6 - - - - -

30. Opgaver vedrørende veterinær-
 forhold

Udgift ................................................... 89,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 89,6 - - - - - -
Bemærkninger: Fra 1. januar 2020 er opgaverne vedrørende veterinærforhold overgået til Københavns Universitet under
§ 24.34.30.20 Opgaver vedr. veterinærforhold. Regnskabstal og budgettal vedrørende Miljøministeriets andel af den
forskningsbaserede myndighedsbetjening er flyttet til § 23.41.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks
Tekniske Universitet, jf. kongelig resolution af 19. november 2020.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -
I alt .................................................................................................................................. -

10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur
Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet om fiskeriforhold og akvakultur.
Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU

Aqua, herunder til konsekvensvurderinger mv.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2022. Bag-
| grunden er, at der afsættes samlet 8,5 mio. kr. i 2022 til styrket myndighedsbetjening i Ministeriet
| for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet jf. Aftale mellem regeringen og Ven-
| stre, Dansk Folkeparti, 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 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
ud over budgetterede indtægter.
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| Centrale aktivitetsoplysninger:

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har tilsvarende fradragsret for den
opkrævede moms.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 10,5 mio. kr. årligt overføres til §
24.63.30.71. Tilskud til dataindsamling (EHFAF), hvor beløbet indgår som national finansi-
ering af DTU Aquas opgaver vedr. dataindsamling under Hav-, Fiskeri- og Akvakulturpro-
grammet.

20. Opgaver vedrørende fødevareforhold
Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet om fødevareforhold.
I forbindelse med oprettelsen af Miljøministeriet er kontoen med virkning fra 2021 og frem

nedsat med 17,0 mio. kr. til opgaver vedrørende toksikologi.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2022. Bag-
| grunden er, at der afsættes samlet 8,5 mio. kr. i 2022 til styrket myndighedsbetjening i Ministeriet
| for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet jf. Aftale mellem regeringen og Ven-
| stre, Dansk Folkeparti, 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.

| Centrale aktivitetsoplysninger:

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har tilsvarende fradragsret for den
opkrævede moms.

30. Opgaver vedrørende veterinærforhold
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (Reser-
vationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet til opgaver vedrørende jord-
brugsforhold mv.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder er-
hvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Aarhus Universitet og Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet. Aftalen og tilhørende ydelsesaftaler med
bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse.

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

| 1. Myndighedsbetjening ............................| 59,6| 72,7| 79,8| 79,0| 78,6| 77,3| 71,8| 71,0| 71,0| 69,5
| Udgifter i alt ..............................................| 59,6| 72,7| 79,8| 79,0| 78,6| 77,3| 71,8| 71,0| 71,0| 69,6
| Indeks .........................................................| 108,6| 107,3| 105,3| 103,7| 102,6| 101,7| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Udgift i alt (mio. kr., 2022-pl) .................| 64,7| 78,0| 84,0| 81,9| 80,6| 78,6| 71,8| 71,0| 71,0| 69,5

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

| 1. Myndighedsbetjening ............................| 144,3| 142,8| 142,3| 141,0| 139,4| 121,1| 122,1| 118,4| 115,8| 113,4
| Udgifter i alt ..............................................| 144,3| 142,8| 142,3| 141,0| 139,4| 121,1| 122,1| 118,4| 115,8| 113,4
| Indeks .........................................................| 108,6| 107,3| 105,3| 103,7| 102,6| 101,7| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Udgift i alt (mio. kr., 2022-pl) .................| 154,8| 153,2| 149,8| 146,2| 143,0| 121,2| 122,1| 118,4| 115,8| 113,4
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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte
hele eller dele af opgaverne vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Aarhus Universitet er tilgængelig på www.fvm.dk.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 257,6 255,8 243,9 245,7 238,2 233,4 228,7
Indtægtsbevilling ......................................... - 1,7 - - - - -
20. Opgaver vedrørende plantepro-
 duktion

Udgift ................................................... 131,5 131,4 128,4 129,4 125,5 123,0 120,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 131,5 131,4 128,4 129,4 125,5 123,0 120,5
Indtægt ................................................ - 1,7 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 1,7 - - - - -

30. Opgaver vedrørende husdyrpro-
 duktion

Udgift ................................................... 97,9 96,5 95,5 96,2 93,2 91,4 89,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 97,9 96,5 95,5 96,2 93,2 91,4 89,6

40. Opgaver vedrørende fødevare-
kvalitet og forbrugeradfærd
Udgift ................................................... 28,2 27,9 20,0 20,1 19,5 19,0 18,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 28,2 27,9 20,0 20,1 19,5 19,0 18,6
Bemærkninger: Regnskabstal og budgettal vedrørende Miljøministeriets andel af den forskningsbaserede myndighedsbe-
tjening er flyttet til § 23.41.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet, jf. kongelig resolution
af 19. november 2020.

20. Opgaver vedrørende planteproduktion
Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetje-
ning vedrørende planteproduktion.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2022. Bag-
| grunden er, at der afsættes samlet 8,5 mio. kr. i 2022 til styrket myndighedsbetjening i Ministeriet
| for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet jf. Aftale mellem regeringen og Ven-
| stre, Dansk Folkeparti, 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
20, 30 og 40 i årets løb.

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
ud over budgetterede indtægter.

http://www.fvm.dk
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| Centrale aktivitetsoplysninger:

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har tilsvarende fradragsret for den
opkrævede moms.

30. Opgaver vedrørende husdyrproduktion
Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetje-
ning vedrørende husdyrproduktion.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2022. Bag-
| grunden er, at der afsættes samlet 8,5 mio. kr. i 2022 til styrket myndighedsbetjening i Ministeriet
| for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet jf. Aftale mellem regeringen og Ven-
| stre, Dansk Folkeparti, 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.

| Centrale aktivitetsoplysninger:

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har tilsvarende fradragsret for den
opkrævede moms.

40. Opgaver vedrørende fødevarekvalitet og forbrugeradfærd
Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetje-
ning vedrørende fødevarekvalitet og forbrugeradfærd.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2022. Bag-
| grunden er, at der afsættes samlet 8,5 mio. kr. i 2022 til styrket myndighedsbetjening i Ministeriet
| for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet jf. Aftale mellem regeringen og Ven-
| stre, Dansk Folkeparti, 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.

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr.| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024| 2025

| 1. Myndighedsbetjening............................| -| -| 133,0| 131,5| 131,4| 128,4| 129,4| 125,5| 122,9| 120,4
| Udgifter i alt .............................................| -| -| 133,0| 131,5| 131,4| 128,4| 129,4| 125,5| 122,9| 120,4
| Indeks ........................................................| -| -| 105,3| 103,7| 102,6| 101,7| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Udgift i alt (mio. kr., 2022-pl) .................| -| -| 140,0| 136,4| 134,8| 130,6| 129,4| 125,5| 122,9| 120,4

| Mio. kr.| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024| 2025

| 1. Myndighedsbetjening............................| -| -| 99,1| 97,9| 96,5| 95,5| 96,2| 93,2| 91,4| 89,6
| Udgifter i alt .............................................| -| -| 99,1| 97,9| 96,5| 95,5| 96,2| 93,2| 91,4| 89,6
| Indeks ........................................................| -| -| 105,3| 103,7| 102,6| 101,7| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Udgift i alt (mio. kr., 2022-pl) .................| -| -| 104,4| 101,5| 99,0| 97,1| 96,2| 93,2| 91,4| 89,6

| Mio. kr.| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024| 2025

| 1. Myndighedsbetjening............................| -| -| 28,6| 28,2| 27,9| 20,0| 20,1| 19,6| 19,1| 18,6
| Udgifter i alt .............................................| -| -| 28,6| 28,2| 27,9| 20,0| 20,1| 19,6| 19,1| 18,6
| Indeks ........................................................| -| -| 105,3| 103,7| 102,6| 101,7| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Udgift i alt (mio. kr., 2022-pl) .................| -| -| 30,1| 29,2| 28,6| 20,3| 20,1| 19,3| 19,1| 18,6
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Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har tilsvarende fradragsret for den
opkrævede moms.

24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet
 (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.01. Københavns Universitet til opgaver vedrørende ve-
terinærforhold.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder er-
hvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale og tilhørende ydelsesaftaler mellem Københavns
Universitet og Ministeriet for Fødevarer og Landbrug samt Miljøministeriet. Rammeaftalen og
tilhørende ydelsesaftaler med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyn-
delse. Rammeaftalen omfatter, udover nærværende bevilling, en trækningsret for opgaver ved-
rørende fødevareøkonomi svarende til 9,3 mio. kr. Denne bevilling er optaget på § 19.22.01.10.
Almindelig virksomhed.

Fra 2020 er der på underkonto 20. Opgaver vedr. veterinærforhold budgetteret med ydelses-
aftale vedrørende veterinærforhold.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte
hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Københavns Universitet er tilgængelig på www.fvm.dk.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - 95,4 93,9 94,7 91,6 89,7 87,9
20. Opgaver vedr. veterinærforhold

Udgift ................................................... - 95,4 93,9 94,7 91,6 89,7 87,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 95,4 93,9 94,7 91,6 89,7 87,9
Bemærkninger: Regnskabstal og budgettal vedrørende Miljøministeriets andel af den forskningsbaserede myndighedsbe-
tjening er flyttet til § 23.41.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet, jf. kongelig resolu-
tion af 19. november 2020.

20. Opgaver vedr. veterinærforhold
På kontoen er der fra 2020 budgetteret med ydelsesaftalen mellem Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri og Københavns Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndigheds-
betjening vedrørende veterinærforhold.

Af bevillingen i 2022 på 92,7 mio. kr. kan 86,7 mio. kr. henføres til den ændring af opga-
vevaretagelsen vedrørende veterinærforhold, der fra 2020 overgik fra en aftale med Danmarks
Tekniske Universitet til en aftale med Københavns Universitet, jf. § 24.34.10.30. Opgaver ved-
rørende veterinærforhold. En væsentlig del af opgaven varetages i samarbejde med Statens Serum
Institut, der får betaling fra Københavns Universitet inden for bevillingen i henhold til de opgaver,
der er fastlagt i ydelsesaftalen med tilhørende arbejdsprogram indgået mellem Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Københavns Universitet. Det er aftalt, at 56 pct. af bevillingen
årligt tilgår Statens Serum Institut fra Københavns Universitet.

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.fvm.dk
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Bevillingen er fra 2020 øget med 6,4 mio. kr. årligt til en særlig indsats i relation til nye
sygdomstrusler, herunder nye trusselsbilleder for allerede kendte sygdomme. Udgiften har tidli-
gere været optaget på § 24.32.01.10 Fødevarestyrelsen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2022. Bag-
| grunden er, at der afsættes samlet 8,5 mio. kr. i 2022 til styrket myndighedsbetjening i Ministeriet
| for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet jf. Aftale mellem regeringen og Ven-
| stre, Dansk Folkeparti, 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.

| Centrale aktivitetsoplysninger:

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har tilsvarende fradragsret for den
opkrævede moms.

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

| 1. Myndighedsbetjening ............................| -| -| -| -| 95,4| 93,9| 94,7| 91,6| 89,1| 87,9
| Udgifter i alt ..............................................| -| -| -| -| 95,4| 93,9| 94,7| 91,6| 89,1| 87,9
| Indeks .........................................................| -| -| -| -| 102,6| 101,7| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Udgift i alt (mio. kr., 2022-pl) .................| -| -| -| -| 97,9| 95,5| 94,7| 91,6| 89,1| 87,9
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EU's garantifond

24.42. Garantifonden for landbruget
Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:
- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Landbrugsstyrelsen er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, li-
gesom Landbrugsstyrelsen varetager den daglige administration af garantifondens midler til
markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens mid-
ler.

Midlerne under garantifonden omfatter både direkte landbrugsstøtte og forskellige støtteord-
ninger under den fælles markedsordning, herunder også salgsfremmeordningen for landbrugs-
produkter. De budgetterede udgifter samt den tilsvarende EU-refusion er optaget under hoved-
kontiene § 24.42.11. Licenser og eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og § 24.42.13.
Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning.

De samlede udgifter har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

Bemærkninger: Der har i tidligere år været budgetteret og regnskabsført på kontiene § 24.42.15. Tab på solgte produkter
og lagernedskrivning mm. ved intervention og § 24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter mm. ved intervention.

For hovedkonti § 24.42.11. Licenser og eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og
§ 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning anvendes et kasseprincip
i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som
Landbrugsstyrelsen foretager over for EU, sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring
sker ved ind- og udbetaling.

Der er anvendt en eurokurs på 7,4500. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro.
Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt
eventuelle underkendelser bogføres på indtægtskontoen.

24.42.11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)
Der kan som udgangspunkt kun blive ydet eksportstøtte i tilfælde af krise inden for land-

brugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. På WTO's mini-
sterkonference i Nairobi 15. - 19. december 2015 blev det besluttet at nedbringe/udfase bl.a.
eksportstøtte. Dette indebærer, at EU teoretisk frem til 2020 vil kunne yde eksportstøtte til svi-
nekød og til sammensatte varer med indhold af sukker, med udbetalinger i 2020 og kommende
år. Muligheden for at yde eksportstøtte bortfalder med forslaget til reform af den fælles mar-

Mia. kr.
2016 ................................................................................................................... 6,3
2017 ................................................................................................................... 5,9
2018 ................................................................................................................... 6,7
2019 ................................................................................................................... 6,1
2020 ................................................................................................................... 6,1
2021 ................................................................................................................... 6,5
2022 ................................................................................................................... 6,5
2023 ................................................................................................................... 6,5
2024 ................................................................................................................... 6,5
2025 ................................................................................................................... 6,5
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kedsordning for landbrugsprodukter med tidligst ikrafttræden 1. januar 2023. Der er ikke på for-
hånd budgetteret med udgifter til eksportstøtte og tilsvarende EU-indtægter.

På hovedkontoen er budgetteret med inddragelse af sikkerhedsstillelse, jf. underkonto 60.
Inddraget sikkerhedsstillelse.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægtsbevilling ......................................... 1,2 7,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Indtægt ................................................ 1,2 7,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
30. Skatter og afgifter .......................... 1,2 7,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

60. Inddraget sikkerhedsstillelse
Tilladelse til at eksportere eller importere visse landbrugsvarer, herunder eventuelt med eks-

portstøtte eller på eksport- eller importtoldkontingenter, hvor tolden er nedsat ved overgangen til
fri omsætning i EU eller i tredjeland, kræver i en del tilfælde fremlæggelse af en licens.

For at kunne få licens skal importøren eller eksportøren stille en sikkerhedsstillelse f.eks. i
form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne på området ikke har været
overholdt, inddrages hele eller dele af sikkerhedsstillelsen.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)
EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft d. 1. januar 2015. Den om-

fatter: Grundbetaling, Grønne krav, Unge landbrugere, Ø-støtte samt en støtteordning for kvier,
tyre og stude.

Den direkte støtte er i overvejende grad produktionsuafhængig, men er samtidig afhængig
af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fødevaresik-
kerhed (krydsoverensstemmelse), hvorunder hører også de fastsatte betingelser for God Land-
brugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

På baggrund af den daværende SR-regerings beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden
for fleksibilitet ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet
er der i perioden 2015-2019 fra de afsatte midler under den direkte landbrugsstøtte overført hhv.
5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. i hvert af årene 2017-2019. Beløbene var til rådighed for
landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår.

Der er for 2021 truffet beslutning om at overføre 7 pct. af midlerne under den direkte land-
brugsstøtte til landdistriktsprogrammet med anvendelse i 2022. Den samlede bevilling til den di-
rekte landbrugsstøtte i 2021 er således 5.975 mio. kr., jf. note nedenfor.

Bevillingerne i 2022-2025 er foreløbigt teknisk budgetteret.
| I forbindelse med ændringsforslagene introduceres en række Eco-schemes, som er en del af
| den kommende EU landbrugsreform CAP 2023-2027, jf. Aftale mellem regeringen og 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.
| I forbindelse med ændringsforslagene er det på baggrund af Aftale mellem regeringen og
| Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser-
| vative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling
| af dansk landbrug af oktober 2021 besluttet at anvende muligheden for fleksibilitet, hvor der
| bliver overført midler fra den direkte landbrugsstøtte til søjle II i perioden 2023-2027 svarende
| til 9,2 pct. i 2022, 6,5 pct. i 2023, 5,2 pct. i 2024, 5,5 pct. i 2025 og 5,2 pct. i 2026 af den direkte
| landbrugsstøtte.
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| Beløbene er til rådighed for søjle II i det efterfølgende kalenderår. Som del af fleksprocenten
| er 3 pct. målrettet indsats til generationsskifte og unge landbrugere, som følge af krav fra EU. I
| forbindelse med overgangen til CAP 2023-2027, oprettes en række et-årige Eco-schemes ord-
| ninger, som er rettet mod bl.a. miljø, klima og biodiversitet. Den konkrete udmøntning fastsættes,
| så den opfylder EU-reglerne for CAP 2023-2027.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 6.236,2 5.992,8 6.310,0 5.824,0 5.996,8 6.080,9 6.061,9
Indtægtsbevilling ......................................... 5.891,6 5.727,3 6.305,0 5.819,0 5.991,8 6.075,9 6.056,9
10. Grundbetaling

Udgift ................................................... 3.799,5 3.894,3 4.102,5 3.808,0 4.855,0 4.852,0 4.613,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 3.799,5 3.894,3 4.102,5 3.808,0 4.855,0 4.852,0 4.613,0
Indtægt ................................................ 3.799,5 3.894,3 4.102,5 3.808,0 4.855,0 4.852,0 4.613,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 3.799,5 3.894,3 4.102,5 3.808,0 4.855,0 4.852,0 4.613,0

11. Grønne krav
Udgift ................................................... 1.770,4 1.845,0 1.896,1 1.632,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1.770,4 1.845,0 1.896,1 1.632,0 - - -
Indtægt ................................................ 1.770,4 1.845,0 1.896,1 1.632,0 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1.770,4 1.845,0 1.896,1 1.632,0 - - -

12. Unge landbrugere
Udgift ................................................... 120,3 119,9 120,1 129,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 120,3 119,9 120,1 129,0 - - -
Indtægt ................................................ 120,3 119,8 120,1 129,0 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 120,3 119,8 120,1 129,0 - - -

13. Ø-støtte
Udgift ................................................... 21,1 20,1 21,3 20,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 21,1 20,1 21,3 20,0 - - -
Indtægt ................................................ 21,1 20,1 21,3 20,0 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 21,1 20,1 21,3 20,0 - - -

21. Eco-scheme Ekstensivering med
 slæt

Udgift ................................................... - - - - 134,0 134,0 134,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 134,0 134,0 134,0
Indtægt ................................................ - - - - 134,0 134,0 134,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - 134,0 134,0 134,0

22. Eco-scheme Miljø- og klimaven-
 ligt græs

Udgift ................................................... - - - - 297,0 297,0 297,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 297,0 297,0 297,0
Indtægt ................................................ - - - - 297,0 297,0 297,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - 297,0 297,0 297,0

23. Eco-scheme Biodiversitet
Udgift ................................................... - - - - 137,0 137,0 137,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 137,0 137,0 137,0
Indtægt ................................................ - - - - 137,0 137,0 137,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - 137,0 137,0 137,0

24. Eco-scheme Økologisk arealstøt-
 te

Udgift ................................................... - - - - 113,1 226,2 472,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 113,1 226,2 472,2
Indtægt ................................................ - - - - 113,1 226,2 472,2
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - 113,1 226,2 472,2

25. Eco-scheme Planter
Udgift ................................................... - - - - 115,7 115,7 115,7
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 115,7 115,7 115,7
Indtægt ................................................ - - - - 115,7 115,7 115,7
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31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - 115,7 115,7 115,7

40. Kartoffelstivelse
Udgift ................................................... - - - - 25,0 20,0 15,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 25,0 20,0 15,0
Indtægt ................................................ - - - - 25,0 20,0 15,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - 25,0 20,0 15,0

45. Kvægpræmie
Udgift ................................................... 178,8 179,2 180,0 245,0 245,0 245,0 245,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 178,8 179,2 180,0 245,0 245,0 245,0 245,0
Indtægt ................................................ 178,8 179,2 180,0 245,0 245,0 245,0 245,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 178,8 179,2 180,0 245,0 245,0 245,0 245,0

46. Ko-præmie
Udgift ................................................... - - - - 85,0 64,0 43,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 85,0 64,0 43,0
Indtægt ................................................ - - - - 85,0 64,0 43,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - 85,0 64,0 43,0

65. Reguleringer, direkte landbrugs-
 støtte

Udgift ................................................... 346,1 -65,8 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,4 0,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 343,7 -66,5 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
Indtægt ................................................ 1,5 -331,1 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0
25. Finansielle indtægter .................... -0,3 0,5 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,8 -331,6 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0

Bemærkninger: Der er for 2021 truffet beslutning om at overføre 7 pct. af midlerne under den direkte landbrugsstøtte til
landdistriktsprogrammet med anvendelse i 2022. Den samlede bevilling til den direkte landbrugsstøtte i 2021 er således
5.975 mio. kr.

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: 2021 er rettet i forhold til finanslov for 2021 som følge af fleks på 7 pct. Aktivitetsoplysningerne er ba-
| seret på regnskabstal. § 24.42.12.65. Regulering, direkte landbrugsstøtte er ikke medregnet i tabellen.

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

| A.| Tilskud (mio. kr.):
| 1. Grundbetaling (Enkeltbeta-
| ling 2014)..................................| 4.066| 3.782| 4.339| 3.800| 3.894| 3.809| 3.808| 4.855| 4.872| 4.628
| 3. Kvæg ...................................| 179| 179| 178| 179| 179| 245| 245| 245| 245| 245
| 4. Grønne krav ........................| 1.839| 1.728| 2.005| 1.770| 1.845| 1.792| 1.632| -| -| -
| 5. Unge landbrugere................| 29| 32| 109| 120| 119| 108| 129| -| -| -
| 6. Ø-støtte ................................| 20| 20| 21| 21| 20| 21| 20| -| -| -
| Tilskud i alt (mio. kr.)..............| 6.133| 5.741| 6.652| 5.890| 6.057| 5.975| 5.834| 5.100| 5.117| 4.873
| B.| Antal støttemodtagere: (1.000
| modtagere)
| 1. Grundbetaling (Enkeltbeta-
| ling 2014)..................................| 39,2| 38,2| 40,8| 38,0| 37,5| 37,3| 37,3| 37,3| 37,3| 37,3
| 3. Kvæg ...................................| 4,5| 4,4| 4,3| 3,8| 4,3| 4,3| 4,3| 4,3| 4,3| 4,3
| 4. Grønne krav ........................| 39,0| 38,2| 40,8| 38,0| 37,5| 37,3| 37,3| -| -| -
| 5. Unge landbrugere................| 1,1| 1,2| 2,1| 2,5| 2,5| 2,4| 2,4| -| -| -
| 6. Ø-støtte ................................| 1,1| 1,1| 1,2| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1| -| -| -
| C.| Tilskud pr. modtager (1.000
| kr.):
| 1. Grundbetaling (Enkeltbeta-
| ling 2014)..................................| 103,7| 99,0| 106,3| 100,0| 103,8| 102,1| 102,3| 130,2| 130,6| 124,1
| 3. Kvæg ...................................| 39,8| 40,7| 41,4| 47,1| 41,6| 57,0| 57,0| 57,0| 57,0| 57,0
| 4. Grønne krav ........................| 47,2| 45,2| 49,1| 46,6| 49,2| 48,0| 43,8| -| -| -
| 5. Unge landbrugere................| 26,4| 26,7| 51,9| 48,1| 47,6| 45,0| 53,8| -| -| -
| 6. Ø-støtte ................................| 18,2| 18,2| 17,5| 19,2| 18,2| 19,1| 18,2| -| -| -
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10. Grundbetaling
På underkontoen er budgetteret Grundbetalingsordningen, der fra 2015 afløste den hidtidige

enkeltbetalingsordning. Der er for 2022 budgetteret med udbetaling af støtte på 4.115,3 mio. kr.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 307,3 mio. kr. i 2022 og
| forhøjet med 739,7 mio. kr. i 2023, 736,7 mio. kr. i 2024 og 497,7 mio. kr. i 2025 jf. Aftale
| mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
| hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokra-
| terne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.
| Grundbetaling udbetales i 2022 til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder,
| og som opfylder kravene for støtte.

11. Grønne krav
På underkontoen er budgetteret støtte til supplement til Grundbetalingsordningen, hvor der

foreligger opfyldelse af tre grønne krav. Foruden støtten under Grundbetalingsordningen kan hver
bedrift modtage en såkaldt grøn støtte pr. hektar, der er anmeldt i forbindelse med Grundbeta-
lingsordningen. Den grønne støtte gives for at dyrke landbrug efter metoder, der er til gavn for
klima og miljø.

Den grønne støtte er betinget af opfyldelse af tre grønne krav, henholdsvis krav om opret-
holdelse af permanente græsarealer, krav om opretholdelse af 5 pct. miljøfokusområder på be-
drifter over 15 hektar samt krav om, at bedrifter med et vist antal hektar i omdrift skal dyrke
mere end én eller to afgrøder afhængig af bedriftens størrelse. Økologer opfylder i udgangs-
punktet kravene til den grønne støtte.

Der er for 2022 budgetteret med udbetaling af støtte på 1.927,4 mio. kr.
| I forbindelse med ændringsforslagene er den budgetterede støtte reduceret med 295,4 mio.
| kr. i 2022. Fra 2023 og frem eksisterer ordningen ikke længere og der budgetteres ikke på kontoen
| jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri-
| stendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.

12. Unge landbrugere
På underkontoen er budgetteret støtte til unge landbrugere. Ordningen supplerer Grundbeta-

lingsordningen og er en tidsbegrænset særlig støtte til de landbrugere, som etablerer en land-
brugsvirksomhed for første gang, og som ikke er ældre end 40 år på det tidspunkt, hvor de ind-
sender deres første ansøgning om grundbetaling. Støtten kan udbetales op til fem år for maksimalt
90 hektar.

Der er for 2022 budgetteret med udbetaling af støtte på 115,6 mio. kr.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2022, jf. Aftale
| mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
| hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokra-
| terne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.
| Der budgetteres ikke på kontoen fra 2023, og ordningen udmøntes fra 2023 under §
| 24.23.03.22. Unge Landbrugere jf. Aftale mellem regeringen og 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. Baggrunden er ordningens overgang til søjle II i CAP 2023-2027.
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13. Ø-støtte
På underkontoen er budgetteret den et-årige ø-støtteordning, der fra 2015 afløste den hidtidige

ø-støtteordning under landdistriktsprogrammet. Der er for 2022 budgetteret med udbetaling af
støtte på 21,3 mio. kr.

Støtten udbetales årligt som supplement til Grundbetalingsordningen for de arealer, der er
beliggende på en række ikke-brofaste øer, og som derfor er udsat for produktionsmæssige ulem-
per. Ordningen omfatter i alt 58 øer, heriblandt Bornholm.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,3 mio. kr. til 20,0 mio. kr.
| i 2022, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radi-
| kale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og
| Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.
| Der budgetteres ikke på kontoen fra 2023 og ordningen udmøntes fra 2023 under §
| 24.23.03.20. Ø-støtte jf. Aftale mellem regeringen og 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. Bag-
| grunden er ordningens overgang til søjle II i CAP 2023-2027.

| 21. Eco-scheme Ekstensivering med slæt
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 134,0 mio. kr. årligt i 2023-
| 2027 til Eco-scheme Ekstensivering med slæt, jf. Aftale mellem regeringen og 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.
| Ordningen er et ét-årigt Eco-scheme og støtte gives til arealer med slæt og plantedække hvor
| ingen tilførsel af gødning, inklusiv næringstilførsel ved afgræsning sker. Ordningen udbydes i
| 2022 som LDP-ordning på § 24.23.03.21 Ekstensivering med slæt.

| 22. Eco-scheme Miljø- og klimavenligt græs
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet 297,0 mio. kr. årligt i 2023-2027,
| til Eco-scheme Miljø- og klimavenligt græs, jf. Aftale mellem regeringen og 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.
| Ordningen er et ét-årigt Eco-scheme og støtten gives til arealer, som har været udlagt med
| græs i omdrift eller permanent græs uden at have været omlagt eller pløjet i mindst to eller flere
| sammenhængende år forud for støtteåret.

| 23. Eco-scheme Biodiversitet
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 137,0 mio. kr. årligt i 2023-
| 2027 til Eco-scheme Biodiversitet, og budgetteret, jf. Aftale mellem regeringen og 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.
| Ordningen er et ét-årigt Eco-scheme og støtten gives til udlæg af flere ekstensive arealer i
| form af brak eventuelt som bræmmer, samt småbiotoper. Der må ikke anvendes gødning og pe-
| sticider på arealerne.
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| 24. Eco-scheme Økologisk arealstøtte
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 113,1 mio. kr. i 2023, 226,2
| mio. kr. i 2024 og 472,2 mio. kr. i 2025 til Eco-scheme Økologisk arealstøtte, jf. Aftale mellem
| regeringen og 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.
| Ordningen er et ét-årigt Eco-scheme og afløser den tidligere Økologisk arealstøtte under LDP.
| Støtten gives til arealer, som ved ansøgningsårets begyndelse skal være certificeret til økologisk
| jordbrug, eller areal som er påbegyndt omlægning til økologisk jordbrugsproduktion senest ved
| ansøgningsårets begyndelse.

| 25. Eco-scheme Planter
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 115,7 mio. kr. årligt i 2023-
| 2027 til Eco-scheme Planter og budgetteret, jf. Aftale mellem regeringen og 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.
| Ordningen er et ét-årigt Eco-scheme og støtten gives til arealer, som i støtteåret er udlagt
| med en afgrøde, der indgå i en af følgende afgrødegrupper: frugt og bær, grøntsager, oliefrø og
| bælgsæd (med undtagelse af vinter- og vårraps), rodfrugter, hør og hamp samt kartofler.

| 40. Kartoffelstivelse
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 25,0 mio. kr. i 2023, 20,0 mio.
| kr. i 2024 og 15,0 mio. kr. i 2025, 10,0 mio. kr. i 2026 og 5,0 mio. kr. i 2027, jf. Aftale mellem
| regeringen og 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.

45. Kvægpræmie
På underkontoen er budgetteret en slagtepræmieordning for kvier, tyre og stude.
Da støtten udbetales året efter modtagelsen af ansøgningen, vil støtten for 2021 først blive

udbetalt i 2022 med et forventet støtteniveau på 245,0 mio. kr.

| 46. Ko-præmie
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 85,0 mio. kr. i 2023, 64,0 mio.
| kr. i 2024 og 43,0 mio. kr. i 2025, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti,
| Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Bor-
| gerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober
| 2021.

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte
På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i

forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer mv.
Der kan ligeledes efter en samlet overvejelse af administrative og økonomiske forhold gen-

nemføres tilbagebetaling til EU-Kommissionen på baggrund af manglende tilbagesøgning af støtte
hos støttemodtager, korrektion af administrativ praksis, håndtering af risici mv., hvor væsentlige
administrative eller økonomiske forhold taler herfor.

På kontoen er der budgetteret med nettoudgifter på 5,0 mio. kr. årligt i 2022 og efterfølgende
år til EU-renter, tilbagebetalinger til EU-Kommissionen og kursdifferencer mv.



122 § 24.42.13.

24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm.
135 og 161) (Lovbunden)

På hovedkontoen, hvor der tidligere blev ydet tilskud i form af støtte til privat oplagring og
produktionsstøtte, kan der fra og med 2014 som udgangspunkt kun ydes støtte i tilfælde af krise
inden for landbrugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter,
herunder som følge af markedsforstyrrelser, markedsstøtteforanstaltninger for dyresygdomme,
manglende forbrugertillid, specifikke problemer, samt støtte til privat oplagring og offentlig in-
tervention.

Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter hertil.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 5,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Indtægtsbevilling ......................................... 1,1 0,4 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
65. Reguleringer, produktionsstøtte

Udgift ................................................... 0,4 5,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,3 4,2 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,9 0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Indtægt ................................................ 1,1 0,4 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,1 0,3 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Bemærkninger: Fra 2020 er bevillingerne fra § 24.42.13.48. Andre støtteordninger overført og opsplittet på hhv. §
24.21.02.60. Producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren og § 24.21.02.65. Oplysningskampagner og
salgsfremstød, som led i omdannelse af ordningerne til tilsagnsordninger. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. 

65. Reguleringer, produktionsstøtte
På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i

forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.
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Fiskeriforhold
Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriom-

rådet, § 24.62. Driftsstøtte inden for fiskeri, § 24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren,
§ 24.64. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet og § 24.65. Fi-
sketegn og fiskepleje.

24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet (tekstanm. 1)
Under aktivitetsområdet hører § 24.61.01. Fiskeristyrelsen, § 24.61.06. Renter vedrørende

tilskudsordninger på fiskeriområdet og § 24.61.20. Tilskud til fremme af international fiskeri-
forsknining- og udvikling. Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik i tæt samspil
med det omgivende samfund. Fiskeristyrelsen administrerer aktiviteter, der skal sikre en effektiv
forvaltning og kontrol af EU-regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der
sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår i red-
ningsberedskabet.

24.61.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 125) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoudgiftsbevilling ................................... 211,3 175,6 165,4 187,1 132,1 129,2 126,5
Indtægt ......................................................... 44,1 43,5 36,3 53,5 53,5 53,5 53,5
Udgift ........................................................... 263,6 222,3 201,7 240,6 185,6 182,7 180,0
Årets resultat ............................................... -8,3 -3,2 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 258,9 219,1 197,4 236,3 181,3 178,4 175,7
Indtægt .................................................. 40,2 40,3 32,0 49,2 49,2 49,2 49,2

40. Indtægtsdækket kontrolvirksom-
 hed

Udgift .................................................... 2,5 1,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Indtægt .................................................. 2,0 1,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 2,3 1,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Indtægt .................................................. 1,9 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

3. Hovedformål og lovgrundlag
Fiskeristyrelsens centrale dele er beliggende i København og Augustenborg. Styrelsen har

herudover decentrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kontrolskibe til havs.
Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og varetager som led heri opgaver med
administration og kontrol inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen omfatter
sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg
samt deltagelse i internationalt samarbejde.

Fiskeristyrelsen er EU-akkrediteret som udbetalende organ for EU-støtteordninger finansieret
helt eller delvist af Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfonden (EHFAF). Fiskeristyrelsen administrerer
en række reguleringslove og medvirker til, inden for sit område, at formulere bidrag til Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i henhold
til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser, hvor
det nærmere fremgår, hvilke love mm., som styrelsen administrerer, jf. BEK nr. 602 af 10. maj
2020.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/602
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Fiskeristyrelsen er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med
SKAT er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms.

Yderligere oplysninger kan findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside
www.fiskeristyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur
24.61.01. Fiskeristyrelsen, CVR-nr. 39097176.
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 § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen,
§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen og § 24.61.01. Fiskeristyrelsen.

BV 2.6.5 Der er på underkonto 10. Almindelig virksomhed adgang til at for-
høje standardkonto 18 svarende til merindtægter vedrørende EU-
medfinansiering ud over det budgetterede.

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

BV 2.5.1 Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i
internationale organisationer og andre landes ministerier inden for
fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til
dækning af lønudgifter for de pågældende.

BV 2.3.1 Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes
kalkulatorisk momsandel.

Opgaver Mål
Regulering og politikudvikling Målet er gennem regulering og politikudvikling at skabe

rammerne for et konkurrence- og bæredygtigt fiskerierhverv
og være med til at skabe en sammenhængende organisering
af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forsk-
nings- og innovationsindsats på fiskeri- og akvakulturområ-
det.

Tilskud Målet er gennem en effektiv, kundeorienteret og korrekt for-
valtning af støttereglerne at yde tilskud til fiskerisektoren.

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

http://www.fiskeristyrelsen.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 .............................................. 44,1 43,5 36,3  53,5 53,5 53,5 53,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 1,9 1,4 2,0  2,0 2,0 2,0 2,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ 2,0 1,9 2,3  2,3 2,3 2,3 2,3
6. Øvrige indtægter .................................... 40,2 40,3 32,0  49,2 49,2 49,2 49,2
Bemærkninger: Ad 1. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Ind-
tægtsdækket virksomhed.
Ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter Fiskeristyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser, jf. det an-
førte til underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.
Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og
gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finans-
love. Prisstigningsloftet for 2022 udgør -0,9 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på
1,1 (inkl. niveaukorrektion) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct. 
Ad 6. Der kan i henhold til det kommende Hav, Fiskeri- og Akvakulturudviklingsprogram for 2021-2027 ydes EU-med-
finansiering med 70 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmet. Der er interne statslige
overførselsindtægter på samlet 22,4 mio. kr. årligt vedrørende underkonto 10. Almindelig virksomhed. Øvrige indtægter
omfatter desuden donationsindtægter fra EU til fiskeriudviklingsprojekter, salg af biler mv.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personale i alt (årsværk) ............................ 251 252 242  297 222 219 215
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 140,2 146,4 140,6  172,2 129,0 127,0 124,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,4 1,0 -  - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 138,8 145,4 140,6  172,2 129,0 127,0 124,8
Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i
udvalg, nævn og råd mm., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved
tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - - - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 21,5 18,0 12,3 40,0 79,0 77,1 75,0
+ anskaffelser .............................................. -3,2 -45,1 13,0 64,3 2,5 2,5 3,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 7,2 52,5 18,5 43,0 2,0 2,0 2,0
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 0,3 4,5 63,8 2,0 2,0 2,0
- afskrivninger ............................................. 7,1 7,0 6,8 4,5 4,4 4,6 4,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 18,0 18,1 32,5 79,0 77,1 75,0 74,3

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

| Udgift i alt .................................................| 263,6| 222,3| 201,7| 240,6| 185,6| 182,7| 180,0

| 0.| Generelle fællesomkostninger ............| 54,6| 87,0| 79,0| 94,2| 72,7| 71,5| 70,5
| 1.| Regulering og politikudvikling ..........| 5,6| 6,7| 6,1| 7,3| 5,6| 5,5| 5,4
| 2.| Tilskud ................................................| 32,7| 12,9| 11,7| 14,0| 10,8| 10,6| 10,4
| 3.| Kontrol ................................................| 170,7| 115,7| 104,9| 125,1| 96,5| 95,1| 93,7
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Donationer ................................................... - - 174,2 190,4 194,2 192,4 185,9
Låneramme .................................................. - - 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 19,1 46,3 45,2 44,0 43,6

10. Investeringsskema

Bemærkninger: Investering i et nyt fiskerikontrolskib til erstatning for fiskerikontrolskibet "Vestkysten" er budgetteret til
en bruttoudgift på 195,5 mio. kr. Kontrolskibet er delvist finansieret af tilskud på 130,7 mio. kr. fra § 24.63.30. Tilskud
inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklings-
programmet 2018-2020 af maj 2017. Yderligere 4,5 mio. kr. er finansieret af Forsvarsministeriet, hvilket samlet giver en
nettototaludgift på 60,3 mio. kr.

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

virksomhed. Der er i 2022 afsat 17,7 mio. kr. til en styrkelse af fiskeriområdet. Heraf afsættes
bl.a. midler til at imødegå kvotekoncentration og en mærkningsordning for skånsomt fanget fisk.
Der er overført 1,3 mio. kr. årligt fra § 24.11.01. Departementet til administration af fisketegn
mv. Der er i 2022 overført 1,1 mio. kr. årligt til § 24.11.01. Departementet vedrørende mærk-
ningsordning for skånsomt fangede fisk. Fiskeristyrelsen bidrager endvidere til administrationen
af Danske Fiskeres Kulturelle Fond.

På baggrund af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og
Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med køb af et nyt kon-
trolskib, der delvist vil blive finansieret af tilskud på 130,7 mio. kr. fra § 24.63.30. Tilskud inden
for fiskerisektoren med EU-finansiering.

Kontoen er nedjusteret med 5,8 mio. kr. i 2022, 5,9 mio. kr. i 2023 og 6,1 mio. kr. i 2024
som følge af udmøntning af besparelse vedrørende køb af konsulentydelser, jf. Aftale mellem
regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven
for 2020 af december 2019.

Kontoen er nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2022 og 1,3 mio. kr. 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.

Kontoen er nedjusteret med 0,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem som følge af udmøntning af
konsulentbesparelser på Finansministeriets brugerfinansierede område.

På baggrund af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance
og Alternativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2021-2023 af marts
2021 er henholdsvis indtægter og udgifter opjusteret med 21,8 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. For
årene 2024 og frem er opjusteringen teknisk videreført.

Nettobevillingen er i 2022 forhøjet med 35,0 mio. kr. til styrkelse af den generelle opgave-
varetagelse, herunder varetagelse af EU-krav på fiskeriområdet.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2022 til fi-
| nansiering af klimakompensation som led i regeringens strategi for grønne offentlige indkøb.

Mio. kr. Slutår Total-
udgift 

F
2022 

BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

BO4
2026

BO5
2027

BO6
2028

BO7
2029

BO8
2030

BO9
2031

1. Nyt kontrolskib ......................... 2022
Likviditetstræk ............................... 60,3 37,4 - - - - - - - - -
Renter ............................................ 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2
Afskrivninger ................................. 0,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Driftsbesparelse ............................. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Samlet påvirkning af driftsbevilling 3,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1
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40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed
På kontoen er budgetteret med Fiskeristyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lov-

pligtige ydelser.

90. Indtægtsdækket virksomhed
På kontoen er budgetteret med indtægter vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede

virksomhed, hvorunder der optages indtægter fra salg af f.eks. skibsbugseringsydelser, rapporter
over fiskeristatistik, bistand til certificering af dansk fiskeri og uddannelse inden for fiskerikontrol
i Grønland.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed ydes teknisk bistand og rådgiv-
ning mv. inden for Fiskeristyrelsens administrationsområde.

24.61.06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet
Hovedkontoen omfatter de af Fiskeristyrelsen budgetterede renteudgifter og renteindtægter

for tilskudsordninger under fiskeriområdet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,0 - - - - -
30. Renter vedrørende tilskudsord-

ninger på fiskeriområdet
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -

30. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet
Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

24.61.20. Tilskud til fremme af international fiskeriforskning- og udvikling (Re-
servationsbev.)

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om
forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Udgifterne kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over
budgetterede indtægter.

BV 2.10.5 Der er adgang til under § 24.61.20. Tilskud til fremme af international
fiskeriforskning- og udvikling at overføre midler til § 24.61.01. Fiske-
ristyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til
evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsad-
ministrative systemer, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 7,4 7,6 7,2 14,8 9,2 9,2 9,2
10. Det Internationale Havundersø-

gelsesråd og EUROFISH
Udgift ................................................... 7,3 7,5 7,0 14,6 9,0 9,0 9,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 7,3 7,5 7,0 14,6 9,0 9,0 9,0

20. Det Rådgivende Råd for Øster-
 søen

Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4
Bemærkninger: Beholdningen på 0,4 mio. kr. fordeler sig med 0,0 mio. kr. på underkonto 10. Det Internationale Havun-
dersøgelsesråd og EUROFISH samt med 0,4 mio. kr. på underkonto 20. Det Rådgivende Råd for Østersøen.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH
Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea,

ICES) er en international organisation, der har hovedsæde i København. ICES er forum for in-
ternational koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer.
Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen samt
vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, som har til formål at støtte og
styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard, men flytter i løbet af
2022 til en ny adresse på Rigensgade i København. På kontoen ydes tilskud til huslejeudgifterne,
samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med lejemålet.

Bevillingen er forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2022 til finansiering af nyt lejemål for de to or-
ganisationer.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,3 mio. kr. årligt samt medlemsbidrag
til EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.

20. Det Rådgivende Råd for Østersøen
På kontoen er optaget tilskud til Det Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til rådets

afholdelse af huslejeudgifter i København, herunder leje af mødelokaler samt til et mindre dansk
medlemsbidrag.
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24.62. Driftsstøtte inden for fiskeri
Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for fiskeri, herunder garanti samt til-

skud til produktionsfonde inden for fiskeri.

24.62.51. Fiskeafgiftsfonden (tekstanm. 188) (Reservationsbev.)
På kontoen har tidligere været afholdt tilskud til Fiskeafgiftsfonden, jf. akt. 22 af 8. december

2016. Ordningen forlænges ved at uforbrugte midler bibeholdes i Fiskeafgiftsfonden med henblik
på tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
20. Fiskeafgiftsfonden

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

20. Fiskeafgiftsfonden
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.62.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)
Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for fiskeriom-

rådet. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. herunder afskrivning af uer-
holdelige beløb.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.
Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring

af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - 4,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægtsbevilling ......................................... 52,8 34,9 33,0 33,1 22,1 18,1 18,1
20. Lån vedrørende fiskerimæssige
 forhold

Udgift ................................................... - 4,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - 4,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt ................................................ 52,8 34,9 33,0 33,1 22,1 18,1 18,1
55. Statslige udlån, afgang .................. 52,8 34,9 33,0 33,1 22,1 18,1 18,1

20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold
Lånene vedrører statens overtagelse af lånene fra den tidligere Fiskeribank.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181832
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24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
Aktivitetsområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for

fiskerisektoren.
Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervs-

fremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EU's fiskeripolitik og Den Europæiske
Hav-, Fiskeri-, og Akvakulturfond (EHFAF) er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerier-
hvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

24.63.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106) (Reserva-
tionsbev.)

Under hovedkontoen er budgetteret med indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre
fiskere.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 20,6 20,8 12,3 0,1 - - -
10. Kompensationsordning for tor-

skefiskere i Østersøen
Udgift ................................................... -0,2 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,2 - - - - - -

20. Kompensationsordningen til åle-
 fiskere

Udgift ................................................... 3,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,0 - - - - - -

30. Indløsning af statsgaranti vedrø-
rende lån til yngre fiskere, Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,1 0,1 - - -

40. Tilskud til modtagecenter for
 østersturisme

Udgift ................................................... 9,9 4,0 4,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 9,9 4,0 4,0 - - - -

50. Center for Kyst- og Lystfisker-
turisme i Assens
Udgift ................................................... 8,0 8,0 8,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 8,0 8,0 8,2 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 1,0 mio. kr. af bevillingerne til af-
holdelse af udgifter i forbindelse med administration af de nationale
tilskud, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den
faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel til §
24.11.01. Departementet.
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60. Kompensationsordning til tor-
ske- og sildefiskere i Østersøen
Udgift ................................................... - 8,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 8,8 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

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

10. Kompensationsordning for torskefiskere i Østersøen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Kompensationsordningen til ålefiskere
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere, Udbetaling Danmark
I henhold til lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger

vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ul-
timo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er
forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 pct. af restgælden to år før bevillingsåret. Ordningen admi-
nistreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling
Danmark og forskellige andre love.

40. Tilskud til modtagecenter for østersturisme
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Kompensationsordning til torske- og sildefiskere i Østersøen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.63.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161
og 195) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede ordninger inden for fiskeri- og akvakultursek-
toren. Området er reguleret i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017.
For perioden 2021-2027 medfinansieres foranstaltningerne af Den Europæiske Hav-, Fiskeri-, og
Akvakulturfond (EHFAF).

På baggrund af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance
og Alternativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2021-2023 af marts
2021 er nettobevillingen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2022 og 1,1 mio. kr. i 2023. For årene 2024
og frem er bevillingen teknisk budgetteret.

Støtten til lokale aktionsgrupper gennemføres af Indenrigs- og Boligministeriet og er bud-
getteret under § 13.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingspro-
grammet.

Inden for enkelte indsatsområder er der mulighed for, at andre offentlige myndigheder, en-
heder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke budgetteret på
forhånd.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=7006
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181832
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186161
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Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Den Europæiske
Hav-, Fiskeri-, og Akvakulturfond (EHFAF), der indgår i en program-
ansøgning fremsendt til Europa-Kommissionen, uden at afvente Euro-
pa-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med
Finansministeriet.

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

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

BV 2.2.8 Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene
11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 51, 60, 61, 65, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 og 84.

BV. 2.2.9.2 Der er under § 24.63.30.71. Tilskud til dataindsamling (EHFAF) adgang
til at føre midler til og fra § 24.34.10. Forskningsbaseret myndigheds-
betjening ved Danmarks Tekniske Universitet, § 13.11.18. Danmarks
Statistik og 23.41.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Kø-
benhavns Universitet til national medfinansiering af dataindsamling.

BV 2.10.2 Der er under § 24.63.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til at
overføre midler fra og til § 23.22.02.60. Vandløbsrestaureringer, her-
under således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til
at afholde tilsvarende merudgifter.

BV 2.10.5 Der er under § 24.63.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-
medfinansiering adgang til at overføre midler til § 24.61.01. Fiskeri-
styrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til
evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadmini-
strative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og
drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af net-
værk.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25,
35, 45, 50, 51, 60, 61, 65, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83 og 84.

BV 2.2.13 Tilskud på § 24.63.30.51. Produktions- og afsætningsplaner kan forud-
betales med op til halvdelen af tilsagnsbeløbet.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 238,6 382,6 342,5 346,5 345,2 237,2 237,2
Indtægtsbevilling ......................................... 193,7 295,7 283,8 285,2 285,2 210,5 210,5
11. Foranstaltninger inden for fiskeri

og akvakultur mv.
Udgift ................................................... 14,1 6,0 194,9 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 6,6 5,9 8,3 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -2,5 0,1 186,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 10,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 5,5 -1,6 136,2 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 5,5 -1,6 136,2 - - - -

12. Tilskud vedrørende dataindsam-
 ling

Udgift ................................................... 45,6 46,1 42,6 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 45,6 46,1 42,6 - - - -
Indtægt ................................................ 45,6 46,1 42,6 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 45,6 46,1 42,6 - - - -

14. Tilskud vedrørende fiskerikon-
 trol

Udgift ................................................... 9,0 31,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 9,0 31,8 - - - - -
Indtægt ................................................ 5,1 31,3 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 5,1 31,3 - - - - -

15. Tilskud til integreret maritim
 politik

Udgift ................................................... - 3,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 3,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - 2,3 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 2,3 - - - - -

20. Vandløbsrestaurering mv.
Udgift ................................................... 97,2 207,8 105,0 102,0 102,0 102,0 102,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 43,0 113,0 35,0 42,0 42,0 42,0 42,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 54,2 94,8 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Indtægt ................................................ 97,2 207,8 105,0 102,0 102,0 102,0 102,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 43,0 113,0 35,0 42,0 42,0 42,0 42,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 54,2 94,8 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0

25. Fiskeri, natur og miljø
Udgift ................................................... 57,6 43,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 57,6 43,6 - - - - -
Indtægt ................................................ 43,7 -10,8 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 43,7 -10,8 - - - - -

35. Fælles indsatser fiskeri
Udgift ................................................... -0,8 40,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,8 40,3 - - - - -
Indtægt ................................................ -0,7 15,7 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,7 15,7 - - - - -

45. Investeringer på fiskefartøjer
Udgift ................................................... -16,7 -5,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -16,7 -5,9 - - - - -
Indtægt ................................................ -28,9 -1,2 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -28,9 -1,2 - - - - -
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50. Tilskud til afsætningsfremme
Udgift ................................................... 14,9 -1,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 14,9 -1,9 - - - - -
Indtægt ................................................ 11,1 -1,4 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 11,1 -1,4 - - - - -

51. Produktions- og afsætningspla-
 ner

Udgift ................................................... 16,4 2,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 16,4 2,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 14,6 3,9 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 14,6 3,9 - - - - -

60. Tilskud til fællesindsatser akva-
 kultur

Udgift ................................................... 4,1 -3,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 4,1 -3,3 - - - - -
Indtægt ................................................ 2,6 -2,5 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 2,6 -2,5 - - - - -

61. Investeringer i akvakultur
Udgift ................................................... -2,9 -6,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -2,9 -6,8 - - - - -
Indtægt ................................................ -2,1 -5,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -2,1 -5,1 - - - - -

65. Tilskud til fiskerihavne
Udgift ................................................... 0,1 19,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,1 19,8 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,1 11,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,1 11,0 - - - - -

70. Tilskud til fiskerikontrol (EH-
 FAF)

Udgift ................................................... - - - 66,3 66,3 66,3 66,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 66,3 66,3 66,3 66,3
Indtægt ................................................ - - - 46,4 46,4 46,4 46,4
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 46,4 46,4 46,4 46,4

71. Tilskud til dataindsamling (EH-
 FAF)

Udgift ................................................... - - - 68,2 68,2 68,2 68,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 68,2 68,2 68,2 68,2
Indtægt ................................................ - - - 59,0 59,0 59,0 59,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 47,7 47,7 47,7 47,7
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - - 11,3 11,3 11,3 11,3

72. Tilskud vedrørende teknisk bi-
 stand (EHFAF)

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

  udgifter .......................................... - - - 18,3 18,3 18,3 18,3
Indtægt ................................................ - - - 12,8 12,8 12,8 12,8
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 12,8 12,8 12,8 12,8

73. Tilskud til grønne og erhvervs-
rettede formål (EHFAF)
Udgift ................................................... - - - - - 89,1 89,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - 89,1 89,1
Indtægt ................................................ - - - - - 65,0 65,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - - 65,0 65,0

74. Grøn omstilling fiskeri (EHFAF)
Udgift ................................................... - - - 27,1 25,8 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 27,1 25,8 - -
Indtægt ................................................ - - - 19,7 19,7 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 19,7 19,7 - -
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75. Grøn omstilling akvakultur: Ud-
 viklingsprojekter (EHFAF)

Udgift ................................................... - - - 9,2 9,2 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 9,2 9,2 - -
Indtægt ................................................ - - - 6,4 6,4 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 6,4 6,4 - -

76. Grøn omstilling akvakultur:
 Tangproduktion (EHFAF)

Udgift ................................................... - - - 1,7 1,7 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 1,7 1,7 - -
Indtægt ................................................ - - - 1,2 1,2 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 1,2 1,2 - -

77. Grøn omstilling akvakultur: In-
vesteringsprojekter i reduktion
af klimaaftryk (EHFAF)
Udgift ................................................... - - - 3,5 3,5 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 3,5 3,5 - -
Indtægt ................................................ - - - 2,5 2,5 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 2,5 2,5 - -

78. Grøn omstilling akvakultur: In-
vesteringsprojekter i rensetekno-

 logier (EHFAF)
Udgift ................................................... - - - 3,5 3,5 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 3,5 3,5 - -
Indtægt ................................................ - - - 2,5 2,5 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 2,5 2,5 - -

79. Investeringer i kystfiskeri
Udgift ................................................... - - - 11,5 11,5 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 11,5 11,5 - -
Indtægt ................................................ - - - 8,1 8,1 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 8,1 8,1 - -

80. Maritim viden: Bæredygtig for-
valtning af havet og fiskeriet

 (EHFAF)
Udgift ................................................... - - - 19,3 19,3 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 19,3 19,3 - -
Indtægt ................................................ - - - 13,5 13,5 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 13,5 13,5 - -

81. Maritim viden: Implementering
af miljøbeskyttelsestiltag (EH-

 FAF)
Udgift ................................................... - - - 2,7 2,7 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 2,7 2,7 - -
Indtægt ................................................ - - - 1,9 1,9 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 1,9 1,9 - -

82. Maritim viden: Udsætning af
 åleyngel (EHFAF)

Udgift ................................................... - - - 3,0 3,0 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 3,0 3,0 - -
Indtægt ................................................ - - - 2,1 2,1 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 2,1 2,1 - -

83. Indsats mod marint affald (EH-
 FAF)

Udgift ................................................... - - - 3,0 3,0 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 3,0 3,0 - -
Indtægt ................................................ - - - 2,1 2,1 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 2,1 2,1 - -

84. Produktions og afsætningsplaner
 (EHFAF)

Udgift ................................................... - - - 7,2 7,2 - -
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45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 7,2 7,2 - -
Indtægt ................................................ - - - 5,0 5,0 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 5,0 5,0 - -

85. Budgetregulering
Udgift ................................................... - - - - - -106,7 -106,7
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - -106,7 -106,7
Indtægt ................................................ - - - - - -74,7 -74,7
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - - - -74,7 -74,7

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle
underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på de berørte
ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.61.06.30. Renter vedrørende tilskudsordninger på fi-
skeriområdet. Kursdifferencer og EU-andelen af renter bogføres dog ikke på underkonto 20. Vandløbsrestaurering mv.,
hvor den statslige andel af tilskuddet er budgetteret under § 23.22.02. Vand- og naturindsats.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 53,9
I alt .................................................................................................................................. 53,9
Bemærkninger: Beholdningen kan henføres til § 24.63.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og vil
efter behov kunne overføres til anvendelse under øvrige underkonti.

11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen

12. Tilskud vedrørende dataindsamling
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Tilskud til integreret maritim politik
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Vandløbsrestaurering mv.
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til indsatser, der skal bidrage til at gennemføre

regeringens direktivpligtige vandplansindsats via forbedringer af de fysiske forhold i vandløb.
På baggrund af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance
og Alternativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2021-2023 af marts
2021 afsættes der årligt 60,0 mio. kr., hvoraf 42,0 mio. kr. finansieres af EU-midler.

Den statslige andel af tilsagnene på 18,0 mio. kr. er budgetteret under § 23.22.02.60. Vand-
løbsrestaureringer og overføres til nærværende underkonto. Af den afsatte ramme vedrører netto
10,0 mio. kr. årligt midler fra fiskeplejeindsatsen til vandløbsrestaurering, jf. § 24.65.40. Fiske-
pleje, herunder udsætninger.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.



§ 24.63.30.20. 137

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
under § 23.22.02.60 Vandløbsrestaureringer.

25. Fiskeri, natur og miljø
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Fælles indsatser fiskeri
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Investeringer på fiskefartøjer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Tilskud til afsætningsfremme
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

51. Produktions- og afsætningsplaner
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Tilskud til fællesindsatser akvakultur
Der budgetteres ikke længere på kontoen

61. Investeringer i akvakultur
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Tilskud til fiskerihavne
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Tilskud til fiskerikontrol (EHFAF)
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til understøttelse af den danske fiskerikontrol.

Tilskuddet skal dække udgifter til opdatering og vedligeholdelse af fiskerisystemer, uddannelse
og kompetenceudvikling, indkøb af både og droner, elektronisk monitorering samt øvrige fiske-
rikontroludgifter mv.

På bagrund af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Al-
liance og Alternativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2021-2023 af
marts 2021 afsættes der årligt 66,3 mio. kr., hvoraf 46,4 mio. kr. finansieres af EU-midler.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national andel heraf EU-andel

2020 ............................................................ 207,8 94,8 113,00
2021 ............................................................ 70,0 21,1 49,4
2022 ............................................................ 60,0 18,0 42,0
2023 ............................................................ 60,0 18,0 42,0
2024 ............................................................ 60,0 18,0 42,0
2025 ............................................................ 60,0 18,0 42,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tilsagn i alt (mio. kr.) ............................ 87,8 32,1 11,9 97,2 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Antal tilsagnsmodtagere ......................... 169 36 80 140 140 140 140 140 140 140
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).............. 0,5 0,9 0,15 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Indeks ...................................................... 102,7 102,1 101,5 100,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2022-pl) 0,5 0,9 0,2 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
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71. Tilskud til dataindsamling (EHFAF)
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til aktiviteter, der sikrer, at de obligatoriske krav

i EU's dataindsamlingsforordning bliver gennemført.
På bagrund af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Al-
liance og Alternativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2021-2023 af
marts 2021 afsættes der årligt 68,2 mio. kr., hvoraf 47,7 mio. kr. finansieres af EU-midler.

EU-midlerne medfinansieres delvist af nationale midler ved interne statslige overførsler på
10,5 mio. kr. fra DTU Aqua, 0,7 mio. kr. fra Danmarks Statistik og 0,1 mio. kr. fra Københavns
Universitet.

72. Tilskud vedrørende teknisk bistand (EHFAF)
På kontoen er der budgetteret med administrative udgifter forbundet med at forberede og

gennemføre Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet, herunder forvaltning og kontrol, it-udvik-
ling, kommunikation, evaluering mv.

På bagrund af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Al-
liance og Alternativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2021-2023 af
marts 2021 afsættes der årligt 18,3 mio. kr., hvoraf 12,8 mio. kr. finansieres af EU-midler.

73. Tilskud til grønne og erhvervsrettede formål (EHFAF)
På kontoen er der budgetteret med udgifter til tilskudsordninger vedrørende grønne og er-

hvervsrettede formål. På bagrund af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Bor-
gerlige, Liberal Alliance og Alternativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perio-
den 2021-2023 af marts 2021 afsættes der årligt 92,8 mio. kr., hvoraf 65,0 mio. kr. finansieres
af EU-midler.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 91,7 mio. kr. i 2022 og
| 90,4 mio. kr. i 2023 som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, So-
| cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerli-
| ge, Liberal Alliance og Alternativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden
| 2022-2023 af marts 2021.

74. Grøn omstilling fiskeri (EHFAF)
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til aktiviteter, der fremmer den grønne omstilling

i fiskeriet.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 27,1 mio. kr. og 25,8
| mio. kr. årligt i 2022 og 2023, og indtægtsbevillingen er forhøjet med 19,7 mio. kr. årligt i 2022
| og 2023 som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
| keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal
| Alliance og Alternativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2022-2023
| af marts 2021.

75. Grøn omstilling akvakultur: Udviklingsprojekter (EHFAF)
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til udviklingsprojekter, der fremmer den grønne

omstilling i akvakultursektoren.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 9,2 mio. kr. årligt i
| 2022 og 2023, og indtægtsbevillingen er forhøjet med 6,4 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som følge
| af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alter-
| nativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2022-2023 af marts 2021.
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76. Grøn omstilling akvakultur: Tangproduktion (EHFAF)
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til aktiviteter, der fremmer erhvervsmæssig

tangproduktion.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt i
| 2022 og 2023, og indtægtsbevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som følge
| af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alter-
| nativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2022-2023 af marts 2021.

77. Grøn omstilling akvakultur: Investeringsprojekter i reduktion af klimaaftryk (EHFAF)
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringsprojekter, der reducerer den land-

baserede akvakultursektors klimaftryk.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i
| 2022 og 2023, og indtægtsbevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som følge
| af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alter-
| nativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2022-2023 af marts 2021.

78. Grøn omstilling akvakultur: Investeringsprojekter i renseteknologier (EHFAF)
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringsprojekter i rensningsteknologier i

landbaseret akvakultur.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i
| 2022 og 2023, og indtægtsbevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som følge
| af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alter-
| nativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2022-2023 af marts 2021.

79. Investeringer i kystfiskeri
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i kystfiskeri.

| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 11,5 mio. kr. årligt
| i 2022 og 2023, og indtægtsbevillingen er forhøjet med 8,1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som
| følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alter-
| nativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2022-2023 af marts 2021.

80. Maritim viden: Bæredygtig forvaltning af havet og fiskeriet (EHFAF)
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til aktiviteter, der fremmer maritim viden og bi-

drager til en bæredygtig forvaltning af havet og fiskeriet.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 19,3 mio. kr. årligt
| i 2022 og 2023, og indtægtsbevillingen er forhøjet med 13,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som
| følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alter-
| nativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2022-2023 af marts 2021.

81. Maritim viden: Implementering af miljøbeskyttelsestiltag (EHFAF)
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til aktiviteter, der skaber maritim viden om im-

plementering af miljøbeskyttelsestiltag.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt i
| 2022 og 2023, og indtægtsbevillingen er forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som følge
| af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alter-
| nativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2022-2023 af marts 2021.
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82. Maritim viden: Udsætning af åleyngel (EHFAF)
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til udsætning af åleyngel.

| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i
| 2022 og 2023, og indtægtsbevillingen er forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som følge
| af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alter-
| nativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2022-2023 af marts 2021.

83. Indsats mod marint affald (EHFAF)
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til indsatser mod marint affald.

| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i
| 2022 og 2023, og indtægtsbevillingen er forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som følge
| af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alter-
| nativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2022-2023 af marts 2021.

84. Produktions og afsætningsplaner (EHFAF)
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til forberedelse og gennemførsel af anerkendte

producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskeri og akvakultur.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 7,2 mio. kr. årligt i
| 2022 og 2023, og indtægtsbevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som følge
| af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
| Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alter-
| nativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2022-2023 af marts 2021.

| 85. Budgetregulering
| I forbindelse med ændringsforslagene er indarbejdet en negativ budgetregulering på netto
| 32,0 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 som følge af Aftale mellem regeringen og 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. Udgiftsbevillingen er i den forbindelse reduceret med 106,7 mio. kr. årligt i 2024
| og 2025, og indtægtsbevillingen er reduceret med 74,0 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.

24.65. Fisketegn og fiskepleje
Aktivitetsområdet omfatter indsats vedrørende rekreativt fiskeri, herunder § 24.65.40. Fiske-

pleje, herunder udsætninger og § 24.65.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn.

24.65.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)
I henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LBK nr. 261 af 21. marts 2019,

skal alle personer, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn, mens alle personer, der udøver
lystfiskeri, skal betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret
til at oppebære folkepension.

Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger,
jf. fiskerilovens § 61 og er budgetteret på § 24.65.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger, samt
under § 24.63.30.20. Vandløbsrestaurering mv.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 27,4 28,8 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
10. Fiskepleje, herunder udsætninger

Udgift ................................................... 27,4 28,8 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 23,3 24,7 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2021

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

10. Fiskepleje, herunder udsætninger
Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk, tilskud til vandløbsre-

staurering, forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen, eller aktiviteter i øvrigt, som
har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne om-
fatter desuden administration og information om fiskeplejen samt om lystfisker- og fritidsfisker-
tegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for
lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen, jf. § 24.61.01. Fiskeristyrelsen. Administratio-
nen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen om anven-
delsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i
medfør af § 7 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LBK nr. 261 af 21. marts 2019,
nedsatte udvalg.

Det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder udsætninger, på nærværende konto
udgør 26,9 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr. årligt under § 24.63.30.20.
Vandløbsrestaurering mv. Hertil kommer de budgetterede udgifter til Fiskeristyrelsens admini-
stration af fritidsfiskertegn og lystfiskertegn på 4,1 mio. kr.

De samlede udgifter på 41,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter
på henholdsvis 10,1 mio. kr. under § 24.65.45.20. Fritidsfiskertegn og 30,9 mio. kr. under §
24.65.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,1 mio. kr. overføres til § 24.61.01. Fi-
skeristyrelsen til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fisketegn-

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er under § 24.65.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til
at overføre midler til § 24.61.01. Fiskeristyrelsen til dækning af
driftsudgifter til administration af fisketegnsordningerne, herunder
lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system mm., dog maksimalt
svarende til de faktiske udgifter.
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sordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de fak-
tiske udgifter til administrationen.

24.65.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn
Betingelserne for at drive fritidsfiskeri og lystfiskeri er reguleret i lov om fiskeri og fiske-

opdræt (fiskeriloven), jf. LBK nr. 261 af 21. marts 2019. Heraf fremgår, at alle personer, der
udøver fritidsfiskeri, skal betale fritidsfiskertegn. Endvidere skal alle personer, der udøver lystfi-
skeri, betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at op-
pebære folkepension. Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, jf. §
24.65.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og § 24.63.30.20. Vandløbsrestaurering mv. Satserne
for fritidsfiskertegn og lystfiskertegn fremgår af fiskerilovens § 56, stk. 3 og 4.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægtsbevilling ......................................... 37,4 45,2 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0
20. Fritidsfiskertegn

Indtægt ................................................ 7,3 9,9 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
30. Skatter og afgifter .......................... 7,3 9,9 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

30. Lystfiskertegn
Indtægt ................................................ 30,1 35,3 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9
30. Skatter og afgifter .......................... 30,1 35,3 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9

20. Fritidsfiskertegn
Der er for 2022 budgetteret med et indtægtsniveau på 10,1 mio. kr.
Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfisker-

tegnsordningen på 0,6 mio. kr. er budgetteret under § 24.65.40. Fiskepleje, herunder udsætninger,
hvorfra de overføres til § 24.61.01. Fiskeristyrelsen.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter:

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.2 og 2.12.2 Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.65.45
Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.65.40.
Fiskepleje, herunder udsætninger.

Gebyr- eller afgiftsordning
(G/A)

Hjemmel Sats
kr.

Stigning
pct.

Provenu
mio. kr.

Henvisning
til virksom-

heds-
oversigt

Fritidsfiskertegn .................... LBK nr. 261 af 21.
marts 2019

300,0 - 10,1

Fritidsfiskertegn i alt ............ 10,1
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30. Lystfiskertegn
Der er for 2022 budgetteret med et samlet indtægtsniveau på 30,9 mio. kr. vedrørende salg

af lystfiskertegn.
Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen. Udgifterne til administration af lystfiskertegn-

sordningen på 3,5 mio. kr. er budgetteret under § 24.65.40. Fiskepleje, herunder udsætninger,
hvorfra de overføres til § 24.61.01. Fiskeristyrelsen.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter:
Gebyr- eller afgiftsordning

(G/A)
Hjemmel Sats

kr.
Stigning

pct.
Provenu
mio. kr.

Henvisning
til virksom-

heds-
oversigt

Lystfiskertegn for én dag .....
Lystfiskertegn for én uge .....
Lystfiskertegn for 12 måneder

LBK nr. 261 af 21.
marts 2019

40,0
130,0
185,0

-
-
-

1,1
2,2
27,6

Lystfiskertegn, i alt .............. 30,9
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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. 41.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 1985.
Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang,

disse ikke bliver betalt af parterne.

Ad tekstanmærkning nr. 42.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 2018.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til uddannelse

af tilsynsteknikere til kødkontrol. Tilsynsteknikere udfører sammen med embedsdyrlæger den
obligatoriske offentlige kødkontrol i danske slagterier. Det er påkrævet at sikre tilgang til fag-
gruppen for at undgå at den afgang, der må forventes i de nærmeste år, fører til begrænsninger i
slagteriernes produktionskapacitet. Uddannelsen varer 9 måneder, hvoraf skoleophold udgør 20
uger og resten af tiden består af praktik. Der påregnes afholdt udgifter til uddannelsesafgift,
indkvartering og forplejning under skoleophold, befordringsudgifter i forbindelse med skoleop-
hold samt aflønning i uddannelsestiden.

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 ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at etablere

tilskudsordninger på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område inden for de nævnte
konti og præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder
krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administratio-
nen. Tekstanmærkningen indeholder herudover regler om klageadgang til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet, 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.
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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 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Fiskeris område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med
kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen
påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold
mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme
principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov
nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 135.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 1973-1974.
Der stilles forslag om bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at

afholde de med EU's garantifond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne
indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå til prøveudtagning, laboratorieudgifter og lignende, som fuldt
ud skal dækkes af nationale midler. Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdiffe-
rencer mellem euro og danske kroner. Finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Euro-
pa-Kommissionen er ikke omfattet.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der
refunderes af EU's garantifond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne
fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med den direkte landbrugsstøtte, eks-
portstøtteordningen og forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning samt diverse
produktionsbegrænsende foranstaltninger.

Endelig er der advokatudgifter (Kammeradvokaten) i tilknytning til EU's garantifond, som
afholdes på § 24.21.01.31. Advokatudgifter i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl
om retsgrundlaget.

Ad tekstanmærkning nr. 154.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 2011.
Formålet med tekstanmærkningen er uændret at give ministeren for fødevarer, landbrug og

fiskeri hjemmel til at fastsætte regler for den selvejende institution Madkulturen samt for tilskud
til driften af Madkulturen for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevareer-
hverv, der kan øge værditilvæksten i fødevareindustrien. Madkulturen er en selvejende institution
af typen særligt forvaltningssubjekt.

Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte ved-
tægter og øvrige regler for Madkulturens organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt
hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bin-
dende vilkår om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler
om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af Madkulturen kan
alene indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet som anden instans. På personaleområdet
følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

Ad tekstanmærkning nr. 158.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2022. Tekstanmærkningen er optaget første

gang på finansloven for 2013.
Taksterne i stk. 1- 3 er opreguleret som følge af pris- og lønregulering. Taksterne i stk. 5 er

reguleret med henblik på balance mellem indtægter og omkostninger. Taksten i stk. 6 er nedre-
guleret som følge af lavere kontrolomfang.
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Stk. 1-4 vedrører takster nævnt i § 45, stk. 5 - 8 i lov om fødevarer, jf. LBK nr. 38 af 15.
januar 2020. Taksterne i stk. 1-3 træder i stedet for takstern i § 45, stk. 5 - 7 i lov om fødevarer,
jf. LBK nr. 999 af 2. juli 2018. Taksterne i stk. 5 træder i stedet for taksterne i § 15 i lov om
dyreforsøg, jf. LBK nr. 474 af 15. maj 2014.
Stk. 6 vedrører en takst til finansiering af Fødevarestyrelsens omkostninger til indladningskontrol
(stikprøvevis kontrol ved pålæsning og aflæsning) samt dybdegående kontroller i forbindelse med
udførsel af levende dyr. Som følge af et lavere kontrolomfang vedrørende indladningskontrol i
2022, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance
og Alternativet om et helhedsorienteret, mere risikobaseret og datadrevet kontrolkoncept for dy-
retransporter af juni 2020, er taksten reduceret i 2022. De dybdegående kontroller kan målrettes
enten virksomheder med øget behov for dybdegående kontrol og vejledning om reglerne eller
risikoområder, f.eks. kontrol af adgang til vand på transportmidlerne ved en varm sommer. Til-
taget har til formål at gøre kontrollen mere fleksibel, idet der hurtigt vil kunne sættes ind over
for særlige risikoområder. Der gennemføres op til 100 dybdegående kontroller om året. Omkost-
ninger og indtægter vedrørende indladningskontrol og dybdegående kontroller opgøres samlet set
og der sker en samlet opkrævning af afgiften til finansiering af begge typer kontrol. Kontrollen
har hjemmel i lov nr. 133 af 25. februar 2020 om dyrevelfærd.

Ad tekstanmærkning nr. 160.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021. Tekstanmærkningen er

optaget første gang på finansloven for 2014.
Tekstanmærkningen træder i stedet for bestemmelsen i § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om admini-

stration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Land-
brugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for landbruget mv. (landbrugsstøtteloven),
jf. LBK nr. 115 af 6. februar 2020. I stedet for at modtage en intern statslig overførselsindtægt
fra § 38 Skatter og afgifter er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris nettoramme for-
højet med 438,4 mio. kr. årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 161.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 2014.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle

korrektioner pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond, Landdistrikts-
programmet og Hav- og fiskerifonden. Finansieringen håndteres efter modellen angivet nedenfor.
Dette gælder finansielle korrektioner på Landdistriktsprogrammet (LDP), området for EU's ga-
rantifond og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond, hvor EU finansierer eller med-
finansierer udgifterne.

Europa-Kommissionen kan ikende en medlemsstat en finansiel korrektion, hvis Europa-
Kommissionen ikke finder, at landets administration lever op til de gældende forordningskrav.
Kravene skærpes løbende, og medlemsstaterne kan idømmes finansielle korrektioner på grundlag
af forholdsvis få konstaterede uregelmæssigheder eller begrundet tvivl. Det må forventes, at
Danmark også fremadrettet vil modtage finansielle korrektioner.

Merudgifterne finansieres efter følgende model: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-
skeri finansierer 100 pct. af udgifter op til 10 mio. kr. årligt, 15 pct. af udgifter mellem 10-80
mio. kr. årligt samt 5 pct. af udgifter mellem 80-200 mio. kr. årligt. Der er således et loft på
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris medfinansiering på årligt 26,5 mio. kr.

Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. skal forelægges for Folketingets Finansud-
valg.
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Ad tekstanmærkning nr. 167.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 2015.
Landbrugsstyrelsens opgaver omkring forvaltning af planteformeringsmateriale, herunder

sortsafprøvning, kan henlægges til en privat juridisk person tættere på de erhverv, der efterspørger
de pågældende ydelser. Der er således åbnet mulighed for, at sortsafprøvningen, og de opgaver
der naturligt hænger sammen med varetagelsen heraf, udskilles fra Landbrugsstyrelsen til en
privat juridisk person, f.eks. en erhvervsdrivende fond, som samtidig skal være uafhængig af
økonomiske og kommercielle interesser i de virksomheder, hvis materiale den private juridiske
person skal afprøve.

Det daværende Fødevareministerium stiftede d. 1. december 2014 sammen med otte fonde
og virksomheder den erhvervsdrivende fond, TystofteFonden, hvis formål er at drive sortsaf-
prøvning og dertil knyttede opgaver. 

Landbrugsstyrelsen overførte d. 1. juli 2015 opgaver vedrørende den danske sortsliste til
TystofteFonden. Optagelse på sortslisten, som er en forvaltningsafgørelse, jf. nærmere nedenfor,
kan kun ske efter afprøvning af de nye sorters egenskaber. Denne afprøvning, som har karakter
af faktisk forvaltningsvirksomhed, blev d. 1. juli 2015 overdraget til TystofteFonden. Der er fri
adgang for sortsansøgere til at vælge, hvor afprøvningen af deres nye sorter skal foretages, dvs.
enten hos TystofteFonden eller hos tilsvarende instanser i andre EU-medlemsstater. Beslutningen
om optagelse på sortslisten træffes indtil videre fortsat af Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen varetager endvidere opgaver vedrørende certificering af planteforme-
ringsmateriale mv. Certificering, der er en forvaltningsafgørelse, er en forudsætning for omsæt-
ning og eksport af planteformeringsmateriale og sker i henhold til regler og retningslinjer udstedt
af EU, OECD, ISTA m.fl. Som grundlag for certificeringen foretages kontrol af marker, hvor der
sker opformering af frø og sædekorn, samt prøveudtagning af de færdige partier. Disse kontrol-
opgaver har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Væsentlige dele af denne kontrol foregår
derfor allerede via private aktører, som er autoriseret af Landbrugsstyrelsen. Der vil fremover
være mulighed for, at private aktører overtager den faktiske forvaltningsvirksomhed.  

Den egentlige forvaltningsvirksomhed, der er omfattet af delegationen, er omfattet af de
samme lovbestemmelser og principper, som da Landbrugsstyrelsen selv varetog denne virksom-
hed, dvs. forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøoplysningsloven, ombudsmandsloven, ar-
kivloven og almindelige forvaltningsretlige principper. Den egentlige forvaltningsvirksomhed er
således omfattet af bl.a. krav om begrundelse af afgørelser, partsoffentlighed og aktindsigt.

Der kan træffes beslutning om fremadrettet også at delegere opgaver vedrørende forvalt-
ningsafgørelser til TystofteFonden. 

Der ønskes endvidere hjemmel til at lade TystofteFonden opkræve et gebyr for arbejdet med
at træffe de forvaltningsafgørelser, som er omfattet af delegationen, således at gebyret opkræves
af fonden direkte hos sortsliste- og certificeringsansøgere. Den private juridiske person vil end-
videre kunne autoriseres til at udføre rent praktiske opgaver, herunder de tekniske afprøvninger,
der er grundlaget for sortsafprøvningen, plantenyhedsbeskyttelsen mv. Der ønskes ligeledes mu-
lighed for at lade TystofteFonden opkræve betaling direkte hos ansøgere for løsning af alle
overdragne opgaver vedrørende faktisk forvaltningsvirksomhed.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af relevant lov-
givning.

Ad tekstanmærkning nr. 168.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er første gang optaget

på finansloven for 2015.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til, at der i tilfælde af ekstraordi-

nære tilskud, der udmøntes via fondene, kan fondene anvende en andel af særbevillingen til ad-
ministration.

Ved tekstanmærkningen gives hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning,
betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, ud-
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betaling og tilbagebetaling. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under mi-
nisteriet eller til promille- og produktionsafgiftsfondene inden for jordbrugsområdet eller til
Fonden for økologisk landbrug, som alle er særlige forvaltningsmyndigheder omfattet af reglerne
i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger. Ministeren
kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af sine beføjelser fastsætte regler om adgang til
at klage over afgørelser truffet af disse myndigheder.

Ad tekstanmærkning nr. 169.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er første gang optaget

på finansloven for 2018.
Som led i gennemførelsen af nye indsatser, jf. Aftale mellem den daværende V-regering,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Fødevare- og landbrugs-
pakken af december 2015, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at ministeren for fø-
devarer, landbrug og fiskeri kan etablere og deltage i et partnerskab og konsortium, herunder
forening, der bidrager til at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer inden for fødeva-
reområdet, øger sammenhængskraften i den danske fødevareklynge og samtidig øger samarbejdet
med andre klynger, herunder bidrager til markedsføring, information og forretningsfremmende
initiativer. Ved tekstanmærkningen skabes samtidig hjemmel til, at ministeren kan yde bidrag til
partnerskab og konsortium og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette.

Ad tekstanmærkning nr. 170.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er optaget første gang

på finansloven for 2017.
Det præciseres i stk. 4, hvad klageadgangen er, og i stk. 6 indsættes bemyndigelse til mini-

steren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at fastsætte regler om, at afgørelser ikke kan påklages.
Som led i gennemførelsen af en række indsatser, jf. Aftale mellem den daværende V-regering,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Fødevare- og landbrugs-
pakke af december 2015 og Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om Naturpakke af maj 2016, søges ved tekstanmærk-
ningen hjemmel til, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan give tilsagn om tilskud
til en national kompensationsordning for minivådområder. Kompensationen ydes til investeringer
i minivådområder for at sikre en kollektiv kvælstofreducerende effekt. Kompensationen gives som
en engangskompensation for arealer, der udtages til minivådområder, samt til vedligeholdelse i
10 år.

Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at ministeren kan fastsætte nærmere bestem-
melser om indsendelse af ansøgninger, ansøgningsfrist, vilkår, helt eller delvist bortfald af tilsagn
om tilskud og tilbagebetaling, kontrol, regnskab og revision mv.

Tekstanmærkningen indeholder herudover regler om klageadgang mm. som følge af hen-
skydningen af klagemyndighedskompetence mm. til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. stk.4,
og i stk. 6 er givet bemyndigelse til ministeren til afskære klageadgang.

Ad tekstanmærkning nr. 178.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er første gang optaget

på finansloven for 2018.
Ved tekstanmærkningens stk. 1. og stk. 2 skabes hjemmel til at ministeren kan træffe aftale

med de kompetente myndigheder i Nordatlanten, herunder på Færøerne, om at Fødevarestyrelsen
kan afholde udgifterne ved den kontrol og certificering, som disse myndigheder måtte varetage i
forbindelse med omladning af fiskefangster, som skal eksporteres med dansk udstedt eksportcer-
tifikat til tredjelande. Kvaliteten af de udenlandske myndigheders kontrol anses som garanteret
af Europa-Kommissionens audits af samhandelslandenes administration.

Ved stk. 3 sikres hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at den betaling, der er
sket for den nævnte omladningskontrol, kan opkræves hos dem, der rekvirerer dansk eksportcer-
tifikat for de omhandlede fiskefangster.
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Hensigten med tekstanmærkningen er at gøre det muligt, at fiskefangster, der fanges af
grønlandske fiskefartøjer ud for Grønlands østkyst, kan omlades i nordatlantiske havne under
kontrol af den stedlige kompetente kontrolmyndighed. Omladning i Nordatlanten, f.eks. på Fær-
øerne eller i Island, er nødvendig for, at fisk fanget ved Grønlands østkyst kan eksporteres til
Rusland, idet der ikke findes egnede havnefaciliteter i Østgrønland.

Det anslås, at der er behov for omladning af grønlandsk fisk i fremmed havn mellem 200
og 250 gange årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 183.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er første gang optaget

på finansloven for 2019.
Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

hjemmel til at stifte og fastsætte regler for den selvejende institution Tænketank om forebyggelse
af madspild og fødevaretabs organisation og virksomhed samt yde tilskud til driften af Tænketank
om forebyggelse af madspild og fødevaretab i perioden 2019-2022.

Formålet med tænketanken er at styrke den samlede danske indsats i forhold til forebyggelse
af madspild og fødevaretab ved at samle repræsentanter for hele fødevarekæden, relevante myn-
digheder og forskere mv. Tænketankens opgaver er bl.a. at tilvejebringe ny faglig viden om
madspild og fødevaretab i Danmark og på baggrund heraf rådgive regeringen om, hvordan mad-
spild og fødevaretab forebygges, indsamle og formidle viden, cases, best practices og succeshi-
storier til den brede befolkning, virksomheder og myndigheder, at igangsætte og drive nye pro-
jekter, understøtte ny forskning, at ansøge fonde mv. om støtte til nye projekter samt at indgå i
samarbejder med danske og udenlandske aktører, såvel som organisationer og lande mv. om bl.a.
udveksling af viden. Tænketankens bestyrelse træffer beslutning om udformning af et arbejds-
program for tænketanken, som indeholder en prioritering af arbejdet i tænketanken, herunder
nedsættelse af diverse arbejds- og projektgrupper, samt prioritering og udmøntning af midler til
projekter inden for den økonomiske ramme.

Af det statslige tilskud på 2,5 mio. kr. årligt fra 2019-2022 til tænketankens drift hidrører 0,5
mio. kr. årligt fra Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre af oktober 2018 om udmøntningen af pulje til strategi for cirkulær økonomi (2019-2022).
Tænketanken kan supplere tilskuddet til driften med private donationer til finansiering af pro-
jekter.

Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab er en selvejende institution af typen
særligt forvaltningssubjekt. Der henvises til BV pkt. 2.4.9. Tilskud til drift af øvrige selvejende
institutioner mv. Institutionen står uden for det administrative hierarki, men er omfattet af of-
fentligretlige regler i øvrigt. Eventuelle klager om aktindsigt mv. indgår til Ministeriet for Føde-
varer, Landbrug og Fiskeris departement som 2. instans. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri stiller sekretariatsbistand til rådighed for tænketanken. Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri har det personale- og ansættelsesretlige ansvar for sekretariatsmedarbejderne.
Personalerelaterede udgifter til sekretariatet, herunder lønninger, afholdes således af Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Endelig søges tilvejebragt hjemmel til, at ministeren både kan udpege og afskedige bestyrel-
sen for den selvejende institution. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen sker efter forelæggelse
for regeringens ansættelsesudvalg. Efter nedsættelsen af bestyrelsen kan både bestyrelsen og mi-
nisteren udpege medlemmer af tænketanken. Tænketanken skal bestå af ca. 35 repræsentanter fra
hele fødevareværdikæden, relevante myndigheder og forskere. Medlemmerne udpeges for en pe-
riode af to år ad gangen, og sammensætningen skal afspejle den relativt brede dagsorden inden
for madspild og fødevaretab.

Ad tekstanmærkning nr. 188.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021 og er første gang optaget

på finansloven for 2018.
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Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, be-
tingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbe-
taling og tilbagebetaling. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til Fiskeafgiftsfonden som er
en forvaltningsmyndighed omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om
behandling af personoplysninger. Ministeren kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af
sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af fonden.

Ad tekstanmærkning nr. 190.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2021. Tekstanmærkningen er

optaget for første gang på finansloven for 2020.
Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

hjemmel til for ordningen om multifunktionel jordfordeling og ordningen om supplerende jord-
fordeling, at fastsætte regler der kan supplere jordfordelingslovgivningen med regler om ansøgere
og vilkår for deltagelse i projekterne. Multifunktionel jordfordeling forudsætter formulering og
udvikling af multifunktionelle projekter, som sammentænker landbrugsproduktion med flere andre
prioriterede formål eller indsatser i ét og samme projekt. Det kan bl.a. være biodiversitet, klima-
gas-reduktion, klimatilpasning, ammoniakudfordring, kvælstofreduktion, friluftsliv, landdistrikts-
udvikling samt arrondering af landbrugsjord.

Endvidere omfatter tekstanmærkningen bemyndigelse til at fastsætte regler for supplerende
jordfordeling som tilbud uden omkostninger for de deltagende lodsejere i områder omkring alle
vådområde- og lavbundsprojekter.

Multifunktionel jordfordeling og supplerende jordfordeling etableres som ydelsesordninger,
hvor Landbrugsstyrelsens omkostninger i form af forberedelser, gennemførelsesudgifter, tinglys-
ningsafgifter og lignende i forbindelse med jordfordelingen, afholdes af styrelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 191.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til 2021 og er første gang optaget på finansloven i

2021.
Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

hjemmel til, at uddele de midler, der er afsat til reduktion af kontroludgifter for små slagterier,
som de minimis-støtte omfattet af Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. decem-
ber 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funk-
tionsmåde på de minimis-støtte. Fremadrettet sker den delvise gebyrafløftning af kontroludgif-
terne for små slagterier, der slagter op til 35.000 slagteenheder om året, således som de mini-
mis-støtte. Der søges endvidere skabt hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om betin-
gelser for at opnå støtte og regler om administration, kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af
uberettiget modtaget støtte, herunder om betaling af renter.

Ad tekstanmærkning nr. 193.
| Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2022. Tekstanmærkningen er optaget første
| gang på finansloven for 2021.
| I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningens stk. 1 ændret med henblik på
| at præcisere, at hjemlen finder anvendelse på en kontrol, som Danmark er forpligtet til at gen-
| nemføre i medfør af EU-retten. Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til,
| at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan opkræve et gebyr til dækning af omkostnin-
| gerne ved kontrollen med kvægbrug, som har tilladelse til at udbringe op til 230 kg. N pr. ha efter
| ansøgning i medfør af artikel 5 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1074 af 17.
| juli 2020 om indrømmelse af en undtagelse på anmodning af Danmark i henhold til Rådets di-
| rektiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra
| landbruget. Kommissionens afgørelse er på nuværende tidspunkt indarbejdet i § 15, stk. 2 og 4
| samt bilag 2, i bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning. Formålet med
| ændringen er at gøre tekstanmærkningen mere fleksibel, idet der ikke længere henvises til en
| specifik bekendtgørelse, som der kan være behov for at ændre i løbet af finansåret.
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Ad tekstanmærkning nr. 195.
Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2021 og er første gang optaget

på finansloven for 2021.
Der søges ved tekstanmærkningen midlertidigt skabt hjemmel til at supplere de materielle

bestemmelser til den gældende lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017.
Formålet med tekstanmærkningen er således at sikre, at der er national hjemmel til i 2021 at
iværksætte støtteordninger under EU-forordningsgrundlaget og fiskeriudviklingssprogrammet for
programperioden 2021-2027. Etableringen af støtteordninger på baggrund af tekstanmærkningens
bemyndigelser sker som udgangspunkt med hjemmel i den gældende lov om Hav- og Fiskeri-
fonden, idet § 1 i lov om Hav- og Fiskerifonden om henholdsvis formål, og hvilke foranstalt-
ninger ministeren kan yde tilskud til, dog ikke nødvendigvis vil gælde for de nye støtteordninger,
da mål og midler ændres i det kommende EU-retsgrundlag. Det bliver derved muligt i 2021 med
Finansministeriets tilslutning at give støtte under fiskeriudviklingsprogrammet for den kommende
programperiode, forudsat EU-forordningsgrundlaget for støtteordningerne er endeligt vedtaget,
og fiskeriudviklingsprogrammet er sendt til EU-Kommissionen. Det bliver endvidere muligt efter
indhentet samtykke fra Finansministeriet, at der kan iværksættes støtte til bl.a. dataindsamling,
fiskerikontrol og vandløbsrestaurering, før EU-retsgrundlaget for støtteordningerne er vedtaget.
Der er et særligt behov for at kunne give tilsagn eller disponere udgifter vedrørende dataind-
samling, fiskerikontrol og teknisk bistand, inden EU-retsgrundlaget er vedtaget.

Ministeren bemyndiges i øvrigt til at fravige bestemmelserne i lov om Hav- og Fiskerifondens
§§ 2-11a i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de krav, som fremgår af EU-forordnin-
gerne for den kommende programperiode. Fravigelser kan ske, forudsat at EU-retsakterne er of-
fentliggjort i EU-tidende og ikrafttrædelsestidspunktet er kendt.
Stk. 5. på finansloven for 2021 er udgået. Den vedrørte bemyndigelse til erhvervsministeren
vedrørende ordninger til Lokale aktionsgrupper på fiskeriområdet, som med det nye fiskeriud-
viklingsprogram bliver en nationalt finansieret indsats. I stedet er i en ny stk. 5. indsat en tilsva-
rende bemyndigelse til miljøministeren vedrørende vandløbsrestaureringer. Denne bemyndigelse
er nødvendiggjort af ressortdelingen ved kongelig resolution af 19. november 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 196.
Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2021 og er første gang optaget

på finansloven for 2021.
Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til, at der i 2022 opkræves

andre takster for kontrol end dem, som fremgår af lov nr. 133 af 25. februar 2020 om dyrevelfærd.
Taksten i stk. 1 er i forhold til 2021 justeret med henblik på at sikre balance mellem indtægter
og omkostninger på ordningen. Stk. 2-10 er nye og vedrører takster til finansiering af kontrol af
dyrevelfærd i besætninger. Reglerne i stk. 1-12 træder i stedet for dyrevelfærdsloven § 43, stk.
1-6. Tekstanmærkningen er midlertidig.

I stk. 1 i er fastsat en takst for kontrol til dækning af udgifterne i forbindelse med kontrollen
på slagterierne af slagtekyllingernes trædepuder og fjerdragt mv. med henblik på identifikation
af velfærdsproblemer efter regler fastsat i medfør af dyrevelfærdsloven. Der er fastsat en takst i
dyrevelfærdsloven § 43, stk. 5 for den samme kontrol, men det har efter dyrevelfærdslovens
vedtagelse vist sig, at denne takst ikke modsvarer omkostningerne. Der er derfor behov for at
fastsætte en anden takst. Taksten på 310 kr. træder i stedet for taksten i dyrevelfærdsloven § 43,
stk. 5.

I stk. 2-7 er fastsat takster til finansiering af dyrevelfærdskontrol i besætninger. Der er i dy-
revelfærdslovens § 43, stk. 3 og 4 fastsat regler om opkrævning af takster, men det er besluttet,
at øge kontrollen i besætninger med kvæg og svin, hvilket medfører behov for ændring af tak-
sterne for kontrollen. Det bemærkes, at bestemmelserne i stk. 2-12 træder i stedet for bestem-
melserne i dyrevelfærdslovens § 43, stk. 3 og 4.

I stk. 2-3 og stk. 5-6 er således indført særlige takster for ejere af dyrehold med en besætning
med svin eller kvæg, idet der i 2022 påregnes udført en styrket kontrol i kvægbesætninger og
svinebesætninger.



152 § 24.

Det er hensigten, at der i 2022 til finansiering af dyrevelfærdskontrol i besætninger inkl.
styrket kontrol af kvæg og svin, kun opkræves én årlig afgift pr. besætningsejer uanset hvor
mange besætninger besætningsejeren ejer, uanset hvor stor den største besætning er og uanset
om en besætningsejer evt. ejer besætninger med flere forskellige dyrearter. Da der sker en styrket
kontrol i besætninger med svin og kvæg opkræves ejere af svinebesætninger og kvægbesætninger
en højere afgift end de besætningsejere, som ikke ejer besætninger med svin eller kvæg. Såfremt
en besætningsejer ejer flere besætninger, hvor der både er besætninger med både svin og kvæg,
opkræves den afgift, som gælder for kvægbesætninger.
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