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1. På tegning   

Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 

70 af 27. januar 2011.  

 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som NaturErhvervstyrelsen 

(CVR-nr.: 20814616) er ansvarlig for, jf. bilag 10, herunder de regnskabsmæssige 

forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 

2014. 

 

Det tilkendegives hermed: 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlin-

formationer eller udeladelser, herunder at målopstilling og målrapportering i 

årsrapporten er fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-

stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med ind-

gåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig 

forvaltning af de midler og ved driften af NaturErhvervstyrelsen, der er omfat-

tet af rapporten. 
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2. BERETNING   

 

2.1 Præsentation af NaturErhvervstyrelsen  
NaturErhvervstyrelsen (driftsbevilling) er en styrelse, som hører under Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet).  

 

NaturErhvervstyrelsen har ifølge finansloven 4 hovedopgaver:  

1. Regulering og politikudvikling  

2. Tilskud  

3. Kontrol  

4. Hjælpefunktioner, generel ledelse og administration 

 

NaturErhvervstyrelsens virke sker inden for rammerne af Fødevareministeriets missi-

on, vision og strategiske pejlemærker.   

 

Det er Fødevareministeriets mission at skabe rammer for  

 et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv,  

 en ansvarlig forvaltning af naturressourcer   

 fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.  

 

Det er Fødevareministeriets vision, at fremsynede og idérige medarbejdere sætter 

præg på udviklingen på fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed.  

 

NaturErhvervstyrelsens mission er at sikre samspillet mellem natur og erhverv gen-

nem regulering, tilskud, kontrol og dialog. 

 

NaturErhvervstyrelsens vision er vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af 

naturen. NaturErhvervstyrelsen vil nå denne vision ved at fokusere på følgende 3 stra-

tegiske indsatsområder: 1) Grøn omstilling, 2) Omverden og 3) Handlekraftig orga-

nisation. 

 

NaturErhvervstyrelsens primære opgaver er gennem tilskud, udviklingsprogrammer, 

vejledning, regulering og kontrol at understøtte det overordnede mål for Fødevaremi-

nisteriets koncern om at skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødeva-

reerhverv og for en ansvarlig forvaltning af naturressourcerne. NaturErhvervstyrelsen 

ydede i 2014 tilskud for i alt 9,4 mia. kr. til landmænd, gartnere, fiskere, virksomheder 

i fødevareindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af 

EU. 

 

NaturErhvervstyrelsen har en stor kontaktflade bestående af landmænd, fiskere og en 

bred kreds af virksomheder, organisationer, forskere og myndigheder. 

 

NaturErhvervstyrelsen er beliggende med hovedsæde i Nyropsgade i København og 

har derudover decentrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kon-

trolskibe til vands. Styrelsen beskæftiger ca. 1.150 medarbejdere hvoraf størstedelen 

arbejder i hovedsædet i København. 

 

En samlet oversigt over hvilke hovedkonti på Finansloven, NaturErhvervstyrelsen 

administrerer, findes i bilag 10.  
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For yderligere oplysninger om NaturErhvervstyrelsen henvises til 

www.naturerhverv.dk. 

 
2.2 Virksomhedens omfang  
NaturErhvervstyrelsens primære opgaver er, som beskrevet ovenfor, gennem tilskud, 

udviklingsprogrammer, vejledning, regulering og kontrol at skabe rammerne for et 

udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv og for en ansvarlig forvaltning af na-

turressourcerne. Styrelsen administrerer op mod 100 forskellige ordninger.  

  

Der henvises til tabel 13 i afsnit 3.8 for en detaljeret oversigt over de enkelte udgifts-

baserede hovedkonti vedr. administrerede ordninger mv. samt anlæg. 

 
Tabel 1: NaturErhvervstyrelsens samlede aktivitet 2014 (mio. kr.) 

  (mio. kr.)  Bevilling Regnskab 

Drift Udgifter 977,1            978,1  

  Indtægter -115,4 -179,5 

Administrerede ordninger mv. Udgifter 9.253,3 9.483,5 

  Indtægter -7.835,0 -8.089,6 

Anlæg Udgifter 238,1 198,8 

  Indtægter -256,6 -204,7 

Kilde: SKS 

 

 

2.3 Årets faglige resultater 
NaturErhvervstyrelsen vurderer, at årets resultater har været tilfredsstillende. Styrelsen 

har i 2014 fokuseret på konsolidering og sikker drift til gavn for kunder og samfund, 

og samtidig er der leveret en betydelig indsats for at forberede ikrafttrædelse af refor-

merne på landbrugs- og fiskeriområdet pr. 1. januar 2015.  

 

Nedenfor præsenteres nogle af de væsentligste resultater i 2014: 

 

NaturErhvervstyrelsens største enkeltordning er enkeltbetalingsstøtten (arealstøtte til 

landmænd). Det er derfor meget tilfredsstillende, at udbetalingsmålet blev opfyldt, idet 

95,4 pct. af ansøgerne modtog deres udbetalinger inden den 1. december 2014 og 97,4 

pct. inden årets udgang. Resultatmålene var henholdsvis 95 pct. og 97 pct.  

 

På styrelsens øvrige ordninger har 2014 også været tilfredsstillende. NaturErhvervsty-

relsen har givet de tilsagn og gennemført de udbetalinger, som var forudsat i planlæg-

ningen. Dette skal ses i lyset af, at der i 2014 og 2015 er betydeligt flere sager end de 

foregående år. Det skyldes at sagsbehandling og udbetalinger vedrørende det tidligere 

landdistrikts- og fiskeriprogram med udløb i 2013 skal være endeligt afsluttet i 2015 

og parallelt dermed er programmet fra 2014 åbnet. 

 

Samtidig med ovennævnte forhold er det lykkedes NaturErhvervstyrelsen at nedbringe 

sagsbehandlingstiderne særligt i landdistriktsprogrammet. Dette er sket ved at have et 

fast fokus på sagsbehandlingen, ligesom der er indført flere effektiviseringstiltag, her-

http://www.naturerhverv.dk/
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under forbedret ressourceplanlægning. Endelig er der opnået bedre performance på 

NaturErhvervstyrelsens brugerrettede it-services.  

 

Parallelt med stadige forbedringer i sagsbehandlingen er der gennemført et omfattende 

arbejde i forhold til at sikre ikrafttrædelsen af EU's landbrugsreform, EU's fiskerire-

form og det nye landdistriktsprogram i 2016.  

 

Landbrugsreformen med ikrafttrædelse 1. januar 2015 har betydet, at styrelsen har 

skullet udarbejde nye bekendtgørelser samt klargøre it-systemer til rettidig åbning af 

ansøgningsrunden i fællesskemaet (Grundbetalingen) i februar 2015. Dette har krævet 

omfattende ændringer i styrelsens it-systemer, hvilket har betydet, at styrelsen har haft 

to it-projekter til gennemsyn og godkendelse i Statens It-projektråd. Begge projekter 

blev godkendt uden anmærkninger af projektrådet. 

 

Fiskerireformen er delvist trådt i kraft den 1. januar 2015. Det har givet styrelsen be-

tydelige udfordringer, fordi ikke alle EU-retsakter om forbud mod discard (udsmid) af 

fisk er på plads. Der er pr. 1. januar indført et generelt discardforbud for alle hovedar-

ter i Østersøen, dvs. pelagiske arter, industriarter, torsk og laks, samt for pelagisk fi-

skeri og industrifiskeri i de øvrige farvandsområder. Forbuddet udvides yderligere i 

perioden 2016 - 2019. Også i fiskerireformen vil implementering betyde væsentlige 

ændringer i it- systemer. 

 

Udover reformarbejdet internt i styrelsen har 2014 været præget af stor forhandlings- 

og formidlingsaktivitet. Der er brugt omfattende ressourcer i EU-forhandlinger og i 

formidling af beslutninger og nye regler til landmænd og fiskere. F.eks. har styrelsen 

afholdt 28 arrangementer i hele landet med oplæg om reformen rettet mod landmænd 

og konsulenter.  

 

Det blev i november 2013 besluttet at centralisere kontrollen med de såkaldte kryds-

overensstemmelser, som tidligere var delt mellem kommunerne, Fødevarestyrelsen og 

NaturErhvervstyrelsen, i NaturErhvervstyrelsen. Dermed er styrelsen, med enkelte 

undtagelser, kontrollerende myndighed for alle krav til krydsoverensstemmelse. Cen-

traliseringen forventes at gøre den samlede krydsoverensstemmelsesindsats mere ef-

fektiv på myndighedsniveau og mere enkel at forstå for kunderne. 

 

I juli 2014 blev der truffet beslutning om at omlægge styrelsens sortsafprøvning i Ty-

stofte. Beslutningen tog afsæt i et fælles løsningsforslag mellem styrelsen og hovedak-

tørerne inden for frø- og sædekornsbranchen om overførsel af afdelingen for sortsaf-

prøvning til en selvejende fond med virkning fra 1. juli 2015. Omlægningen skal sikre 

en fortsat høj standard af sortsafprøvningen, og samtidig give muligheder for videre-

udvikling af aktiviteterne på Tystofte med fortsatte konkurrencedygtige ydelser til 

erhvervet.  

 

Internt har NaturErhvervstyrelsen 1. juli 2014 gennemført en organisationsændring, 

hvor antallet af direktørområder (og vicedirektører) er reduceret fra fire til tre. Der er 

herved skabt mere sammenhængende direktørområder, hvor fiskeri nu er samlet under 

én vicedirektør. Internt understøtter ændringen faglige fællesskaber, videndeling og 

synergier.  

 

Styrket kundefokus er et underliggende tema for styrelsens virksomhed, der har fået 

stor opmærksomhed i 2014. Organisationsændringen og vedholdende fokus på sags-

behandlingstider og andre performancemål er eksempler herpå. Der er dertil gennem-

ført en række direkte kunderettede tiltag, såsom styrket dialog med kunderne, jf. de 
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omtalte informationsarrangementer, og et betydeligt fokus på den løbende kommuni-

kation, der er nærmere omtalt nedenfor, jf. pkt. 2.6.2.D. 

 

Naturerhvervstyrelsen har i 2014 fundet og realiseret budgetforbedringer på op mod 

40 mio. kr., hvilket i sammenhæng med udviklingen i styrelsens indtægter og opgaver 

har bidraget til en sund økonomi i styrelsen. Blandt de største bidrag er besparelser på 

en række it-kontrakter, frigørelse af ressourcer til nye reformopgaver ved opgavebort-

fald samt bortfald af opgaver ved øget digitalisering m.v. 

 
2.4 Årets økonomiske resultat  
Årets resultat viser et overskud på 40,3 mio. kr., jf. tabel 2, der sammenholdt med de 

samlede ordinære driftsindtægter på 958,9 mio. kr. svarer til en overskudsgrad på 4,2 

pct. Resultatet videreføres som overført overskud. 

 

NaturErhvervstyrelsens resultat skal ses i forhold til at der på finansloven for 2014 

blev budgetteret med forbrug af overført overskud på 8,5 mio. kr. Regnskabet udviser 

dermed en afvigelse på ca. 48,8 mio. kr., mellem årets resultat og budgetteringen på 

finansloven.  

 

Mindreforbruget består overordnet af fire elementer: i) Der er indtægtsført en hensæt-

telse på 24,1 mio. kr. vedrørende en tidligere forventet forpligtelse i forhold til et til-

bagebetalingskrav fra EU i forbindelse med teknisk bistand. ii) Øgede indtægter på de 

gebyr- og brugerfinansierede områder. iii) NaturErhvervstyrelsens nettodriftsudgifter 

har været lavere end ventet bl.a. som følge af besparelser på  nye kontrakter på it-

området. iv) Endelig gælder det, at forberedelserne af landbrugs- og fiskerireformerne 

som følge af tidsmæssige forskydninger mellem årene har været lavere i 2014 end 

oprindeligt forudsat. 

 

I 2014 har der været et forbrug af reserveret bevilling på 72,5 mio. kr., samt optagelse 

af nye reservationer på 29,5 mio. kr.. Der har dermed været et nettoforbrug af reserva-

tioner på 43 mio. kr. i 2014. På finansloven for 2014 blev der budgetteret med et for-

brug af reserveret bevilling på 57,2 mio. kr., hvilket giver en afvigelse på 14,2 mio. kr. 

For en nærmere gennemgang af reservationerne henvises til pkt. 2.7 nedenfor samt 

bilag 9. 

 

Af årets samlede resultat på 40,3 mio. kr., kan 3,3 mio. kr. henføres til gebyraktivite-

ter. 

  

Reservationer og overført overskud indgår i planlægningen af styrelsens opgaver i de 

kommende år og finansiering heraf. 

 

Ved fastsættelse af takster for gebyrer tilstræbes balance over en 4-årig periode, jf. 

bl.a. Budgetvejledning 2014, pkt.2.3.1.2. Det realiserede overskud medfører ultimo 

2014 en akkumuleret saldo for gebyrområdet på 0,6 mio. kr. For en nærmere gennem-

gang af gebyrområdet henvises til bilag 5. 

 

NaturErhvervstyrelsens samlede personaleomkostninger var i 2014 på 580,7 mio. kr., 

der omfatter lønninger samt tilskud til personer og anlægsløn. Det reelle lønforbrug 

under lønsumsloftet udgør 564,1 mio. kr., som sammenholdt med lønsumsloftet inkl. 

konverteringer på 554,5 mio. kr. medfører forbrug af opsparet lønsumsloft på 9,6 mio. 

kr., jf. tabel 11. 
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Den gennemsnitlige lønudgift pr. årsværk er på 0,510 mio. kr., hvilket er en stigning 

på 2,8 pct. i forhold til 2013.  

 

NaturErhvervstyrelsen havde i 2014 en låneramme på 528,0 mio. kr., hvoraf udnyttel-

sen ultimo 2014 udgør 245,9 mio. kr., hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på 46,6 pct.  

 

Afvigelsen i årets resultat i forhold til det på finansloven budgetterede er isoleret set 

ikke fuldt tilfredsstillende. NaturErhvervstyrelsen bemærker dog, at overskuddet i 

væsentlig grad kan henføres til store uforudsigelige enkeltbegivenheder, der er indtruf-

fet siden den oprindelige finanslovsbudgettering. Ses der bort fra de i øvrigt overve-

jende positive forhold, der har medført overskuddet, er selve resultatet således tilfreds-

stillende.   

 

Det er positivt, at der er opnået overordnet balance på gebyrområdet, herunder udvik-

ler de enkelte gebyrer sig overordnet i henhold til det forudsatte. 

 
Tabel 2: NaturErhvervstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal 

  (mio. kr.) 2012 2013 2014 

Note Resultatopgørelse       

  Ordinære driftsindtægter -958,9 -923,3 -958,9 

   - Heraf indtægtsført bevilling -820,7 -799,4 -839,0 

   - Heraf eksterne indtægter -138,2 -123,8 -119,9 

          

1) Ordinære driftsomkostninger 971,6 950,9 932,9 

   - Heraf løn 537,1 534,2 580,7 

   - Heraf afskrivninger 61,6 76,5 71,8 

   - Heraf øvrige omkostninger 373,0 340,2 280,5 

          

  Resultat af ordinær drift 12,7 27,6 -26,0 

  Resultat før finansielle poster -19,3 -18,6 -53,0 

          

  Årets resultat -1,2 -3,5 -40,3 

  Balance       

  Anlægsaktiver 382,4 345,1 320,3 

  Omsætningsaktiver 558,2 459,0 475,1 

  Egenkapital 53,5 57,0 97,3 

  Langfristet gæld 405,9 338,4 287,5 

  Kortfristet gæld 421,0 349,7 359,1 

2) Lånerammen 520,0 520,0 528,0 

  Træk på lånerammen FF4 364,8 272,8 245,9 

  Finansielle nøgletal       

  Udnyttelsesgrad af lånerammen 70,2% 52,5% 46,6% 

  Negativ udsvingsrate 1,2 1,4 3,1 

  Overskudsgrad 0,1% 0,4% 4,2% 

  Bevillingsandel 85,6% 86,6% 87,5% 

  Personaleoplysninger       
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  Antal årsværk          1.084           1.078                      1.138  

3) Årsværkspris 0,495 0,496 0,510 

  Lønomkostningsandel 56,0% 57,9% 60,6% 

4) Lønsumsloft* 507,1 507,6 512,8 

  Lønforbrug (uden fradrag for anlægsløn) 522,6 515,7 564,1 

Note 1) Udover de ordinære driftsomkostninger på 932,9 mio. kr. er der andre driftsomkostninger samt finansielle omkostninger på 

samlet 45,2 mio. kr., hvilket bevirker at årets forbrug er 978,1 mio. kr. 

Note 2)  

Trækket på lånerammen er ikke identisk med den langfristede gæld på FF4, som fremgår af balancen i tabel 8. Forskellen skyldes, at 

trækket på lånerammen er inkl. bogføringer i periode 13, hvorimod den langfristede gæld på FF4, som det fremgår af balancen, kun er 

t.o.m 31.12.2014. 

Note 3) Årsværksprisen, lønomkostningsandelen samt lønforbruget er forskelligt fra SKS, hvilket skyldes at SKS i denne tabel kun 

medregner lønudgifter vedr. st.kt. 18 og ikke st.kt. 19 og 44 som der regnes med i resultatopgørelsen, jf. tabel 6. Det er valgt at bruge de 

samme tal som i resultatopgørelsen for at skabe en bedre sammenhæng mellem de enkelte tabeller i årsrapporten. 

Note 4) Lønsumsloftet svarer til tabel 11 før diverse forhøjelser af lønsumsloftet. I SKS tages der ikke højde for at underkonti 90 og 97 

ikke er underlagt lønsumsloftet. Der er i ovenstående tabel 2 samt i tabel 11 taget højde herfor.  

 
2.5 Opgaver og ressourcer  
 

2.5.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 
NaturErhvervstyrelsens indtægter består af indtægtsført bevilling og øvrige driftsind-

tægter, herunder indtægter fra gebyrer mv. 

 
Omkostninger, jf. tabel 3 knyttet til hovedformål ”Hjælpefunktioner samt generel le-

delse” omfatter samtlige omkostninger til drift og vedligehold af it-systemer i styrel-

sen, herunder alle finansielle omkostninger samt udgifter til drift af styrelsens lejemål. 

I 2014 blev der brugt 396,8 mio. kr. på dette hovedformål.  

 
Tabel 3: Institutionens økonomiske resultat, fordelt på hovedformål i 2014 (mio. kr.)  

Hovedformål 
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige ind-

tægter 
Omkost-
ninger 

Andel af årets 
overskud 

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og 

administration 
-392,7 -25,2 396,8 -21,1 

1. Regulering og politikudvikling -88,9 -57,8 142,9 -3,8 

2. Tilskud -118,6 -84,5 197,9 -5,1 

3. Kontrol -238,8 -12,0 240,6 -10,3 

I alt -839,0 -179,5 978,2 -40,3 

Note 1) Den indtægtsførte bevilling er fordelt manuelt på opgaver. 

Note 2) I fordelingen på hovedformål er indarbejdet den omorganisering, der fandt sted pr. 1. juli 2014, hvorfor der ikke er en direkte 

sammenhæng til den fordeling, der ligger til grund for udarbejdelsen af den tilsvarende tabel i FL14. 

 

Omkostningerne under hovedformål ”Regulering og politikudvikling” omfatter de 

faglige opgaver i forbindelse med politikudvikling. Der har været omkostninger i 2014 

på 142,9 mio. kr. 

 

Omkostningerne under hovedformål ”Tilskud” udgør de faglige opgaver med alle 

tilskudsordninger herunder Enkeltbetalingsordningen, ordninger under LDP og EFF 

samt vådområder. Der har været omkostninger i 2014 på 197,9 mio. kr. 

  

Under hovedformål ”Kontrol” omfatter omkostningerne alle kontrolopgaver i styrel-

sen lige fra arealkontrol til søværts kontrol samt gebyrfinansieret kontrol. I 2014 er der 

forbrugt 240,6 mio. kr.på hovedformålet. 
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2.6 Målrapportering  
 

2.6.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt 
I 2014 har NaturErhvervstyrelsen opfyldt 8 ud af de 12 resultatkrav, som indgår i sty-

relsens resultatkontrakt for 2014. Dette svarer til en målopfyldelse på 70 pct. 4 resul-

tatkrav er delvis opfyldt
1
 svarende til en målopfyldelse på 17,5 pct. Samlet opnåede 

NaturErhvervstyrelsen en målopfyldelse på 87,5 pct. 

  

Målopfyldelsen vurderes samlet set at være tilfredsstillende og er lidt højere end i 

2013, hvor den udgjorde 84,8 pct.  

 

Målopfyldelsen fremgår af tabel 4 og er nærmere beskrevet i bilag 11. 

 
Tabel 4: Oversigt over opfyldelse af udviklingsmål 

Mål Vægt i kontrakt Resultat 

Rk 1: Sikker implementering af EU-reformen på landbrugsområdet 12 pct. Opfyldt 

Rk 2: It-understøttelse af EU-landbrugsreformen og EU-fiskerireformen 12 pct. Opfyldt 

Rk 3: Udbetaling af enkeltbetaling 12 pct. Opfyldt 

Rk 4: God og retvisende økonomistyring 10 pct. Delvis opfyldt 

Rk 5: Performance på Tast selv 9 pct. Delvis opfyldt 

Rk 6: Tilsagnsgivning under LDP og EFF-programmerne (sagbehandlingstider) 9 pct. Opfyldt 

Rk 7: Reduktion af underkendelser 8 pct. Opfyldt 

Rk 8: Effektivisering og prioritering 8 pct. Opfyldt 

Rk 9: Klagesagsbehandling 6 pct. Delvis opfyldt 

Rk 10: Forbedret kundebetjening 5 pct. Delvis opfyldt 

Rk 11: Implementering af kontrolstrategi 5 pct. Opfyldt 

Rk 12: Gebyrområdet 4 pct. Opfyldt 

 

2.6.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 
Nedenfor analyseres og vurderes udvalgte måldele i resultatkontrakten, som har haft 

særlig betydning for virksomheden i 2014 (A-D). Endvidere gives en uddybning af 

resultatmål, som er delvis opfyldt (E-G).  

 

Den samlede beskrivelse kan findes i bilag 11. 

 
A.   Enkeltbetaling og forberedelse af ny EU-landbrugsreform  
 

Enkeltbetaling (mål 3 i resultatkontrakten) 

Enkeltbetalingsordningen med en årlig udbetaling på ca. 7 mia. kr. til ca. 42.600 

landmænd er en kerneydelse for NaturErhvervstyrelsen og en økonomisk vigtig til-

                                                 
1
 Den vægtede målopfyldelse er beregnet på baggrund af vægtningen i resultatkontrakten for 2014. Opfyldte resultatkrav vægter 100 

pct. af den strategiske vægtning, mens delvist opfyldte resultatkrav vægtes ligeligt eller differentieret i forhold til antallet af delmål. De 

nærmere bestemmelser herom er angivet i et supplerende internt bilag til kontrakten. 
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skudsordning for landmændene. Den 1. december var 40.682 af i alt 42.623 modtagne 

ansøgninger færdigbehandlet, svarende til 95,4 pct. Målet i resultatkontrakten for 2014 

var 95 pct. af ansøgningerne. Den 31. december var 97,4 pct. ansøgninger færdigbe-

handlede. Målet var 97 pct. Ved årsskiftet var der således 1.128 ansøgninger, som 

endnu ikke var færdigbehandlet. Der blev i ansøgningsåret indført fuld elektronisk 

overdragelse af betalingsrettigheder og digital fuldmagtsløsning som led i styrelsens 

digitaliseringsstrategi. 

 

Sagsbehandlingen har i 2014 forløbet stabilt i et velfungerende og modnet sagsbe-

handlingssystem (CAP-TAS). Ca. 60 pct. af sagerne er kørt igennem uden manuel 

sagsbehandling. Styrelsen arbejder fortsat på at forbedre systemet og tilpasse arbejds-

gangene i sagsbehandlingen - især ved overførsel af data mellem CAP-TAS og kon-

trolsystemerne.  

 

Der er i 2014 udsendt ca 8.000 høringsbreve om markblokoverskridelser (krydskon-

troller). Ca. halvdelen af disse vedrørte overskridelser under 0,2 ha, hvor ansøgere 

som noget nyt ikke behøver at besvare brevet. Det har betydet en betragtelig lettelse 

for både ansøgere og for administration i NaturErhvervstyrelsen. Der indføres i 2015 

en 1:1 relation mellem indtegningen i markkort og markplanen i ansøgningsskemaet. 

Det forventes at reducere antallet af krydskontroller væsentligt i 2015.   

 

Enkeltbetalingsordningen ophørte med udgangen af 2014 og overgik - i forbindelse 

med EU’s landbrugsreform - til Grundbetalingsordningen i 2015. Der vil dog stadig 

være behandling af sager vedr. enkeltbetalingsordningen i 2015.  

 

Opfyldelse af årets udbetalingsmål er et tilfredsstillende resultat for styrelsen, som 

understreger styrelsens mission og fokus på effektiv drift.  

 

Ny landbrugsreform (mål 1 i resultatkontrakten) 

I 2014 er gennemført omfattende forberedelse af ikrafttræden af EU’s landbrugsre-

form pr. 1. januar 2015. Store dele af NaturErhvervstyrelsen har været involveret i 

opsætning af IT-system, faglige afklaringer eller dialog med NaturErhvervstyrelsens 

kunder. Et væsentligt sigte har været at opnå gunstige resultater til gavn for kunderne. 

Afklaringerne er sket i dialog med EU-Kommissionen, på tværs af medlemsstaterne i 

EU, og i tæt dialog med erhverv og interessenter.  

 

Bekendtgørelserne og en foreløbig vejledning for landbrugsreformens nye ordninger 

var klar 1. august 2014. De faglige afklaringer er indarbejdet i it-systemerne, der som 

forudsat i den langsigtede planlægning åbnede for indsendelse af årets ansøgninger i 

Fællesskemaet den 1. februar 2015. Åbningsdatoen 1. februar er således fastholdt uag-

tet implementeringen af reformen  Der har herudover været aktiv videreformidling af 

de nye regelsæt ved besøg i landboforeninger, som har medvirket til at understøtte 

styrelsens mission samt det strategiske fokus på styrelsens omverden, herunder et 

styrket møde med kunden. 

 

NaturErhvervstyrelsen har derfor nået målet om implementering af EU’s landbrugsre-

form, hvilket skal ses i forhold til styrelsens mission og det strategiske fokus på en 

handlekraftig organisation.  

 

B.   Nye reformer på fiskeriområdet 

 

(Mål 2 i resultatkontrakten) 
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NaturErhvervstyrelsen har i 2014 forberedt implementeringen af første fase af discard-

forbuddet (forbud mod udsmid af fisk), som er et led i reformen af EU’s fælles fiske-

ripolitik, der trådte i kraft 1. januar 2015. Discardforbuddet skal medvirke til et mere 

bæredygtigt og ressourceeffektivt fiskeri. 

 

Discardforbuddet er en fundamental ændring af den fælles fiskeripolitik - og det med-

fører en betydelig omstilling med store udfordringer for erhverv og myndigheder. For 

at sikre en god dialog med erhvervet om de kommende ændringer, blev der i januar 

2014 etableret et reform-dialogforum med interessenterne, hvor der i 2014 blev af-

holdt 10 møder. Der er også nedsat en række fora med deltagelse fra erhvervet, som 

arbejder med konkrete forslag til implementering af reformen. 

 

NaturErhvervstyrelsen har været ansvarlig for den internationale koordination af 

discardplanerne for fiskeri i Østersøen og for industrifiskeri i Nordsøen, Skagerrak og 

Kattegat. Styrelsen har også deltaget aktivt i arbejdet med discardplaner for andre 

fiskerier. Planerne er senere af EU-Kommissionen omsat til delegerede retsakter med 

henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2015. 

  

Der er udarbejdet udkast til hav- og fiskerifondsprogram, og der er i november indgået 

politisk aftale om fordeling af midler for perioden 2014-2017. Det danske program 

understøtter innovation samt indsatser for natur og miljø. Programmet støtter også 

vækst og beskæftigelse i fiskeri- og akvakultursektoren (og relaterede sektorer) - ikke 

mindst i områder, der er afhængige af fiskeri og akvakultur. Med aftalen understøttes 

målene i EUs fælles fiskeripolitik.  

 

I forhold til discardforbuddet vil det med programmets tilskudsordninger være muligt 

at støtte fiskernes og havnenes håndtering af fisken. Der kan blandt andet søges om 

støtte til investeringer i selektive redskaber, sorteringsanlæg om bord på fartøjer og 

forbedring af havnefaciliteterne. 

 

C.  Sagsbehandlingstider på tilskudsordninger 

 

(Mål 6 i resultatkontrakten) 

NaturErhvervstyrelsen har i 2014 rettet en særlig indsats mod at nedbringe sagsbe-

handlingstiden på ikke-arealbaserede tilskudsordninger på landdistrikts- og fiskeriud-

viklingsprogrammerne. Indsatsen har været en kombination af prioriterede ressourcer, 

bedre planlægning og procesoptimeringer mv.  

I forhold til 2013 er opnået følgende reduktioner i gennemsnitlige gennemløbstider, 

der er et mål for den tid, der går fra en sag er modtaget og til den er afsluttet: 

EFF-programmer (Fiskeriudviklingsprogrammer) 

Den gennemsnitlige gennemløbstid for tilsagn om tilskud var i 2014 på 90 dage. For 

udbetaling var gennemløbstiden på 30 dage. I 2013 var de tilsvarende gennemløbstider 

på 105 dage og 124 dage, hvilket svarer til fald på henholdsvis 14,2 pct. og 75,8 pct. 

 

LDP-programmer (Landdistriktsprogrammer) 

Den gennemsnitlige gennemløbstid for tilsagn om tilskud var i 2014 på 50 dage. For 

udbetaling var gennemløbstiden på 34 dage. I 2013 var de tilsvarende gennemløbstider 

på 116 dage og 114 dage, hvilket svarer til fald på henholdsvis 56,8 pct. og 70,2 pct. 
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Omsat til styrelsens mål i resultatkontrakt 2014 vedrørende sagsbehandlingstider er 

der, for såvel tilsagn om som udbetaling af, tilskud opnået en målopfyldelse på 91 pct., 

hvilket anses at være meget tilfredsstillende.  

 

D. Forbedret kundebetjening 
  

(Mål 10 resultatkontrakten) 

NaturErhvervstyrelsen har som mål at være let tilgængelig ligesom kunderne skal 

opleve en åben og professionel kontakt, hvor man oplever at blive hørt. 

 

En af aktiviteterne i forhold til at være mere kundeorienteret har været opbygningen af 

en central kundevejledning i styrelsen, der besvarer spørgsmål fra alle kunder. Kunde-

vejledningen omfatter nu alle styrelsens forretningsområder og besvarer i alt ca. 

100.000 henvendelser om året.  

 

I januar 2014 fik styrelsen en ny hjemmeside, som har 70.000 besøg om måneden. 

Dette er en stigning på 60 pct. i forhold til den tidligere hjemmeside. En brugerunder-

søgelse viser, at brugerne er mere  tilfredse med den nye hjemmeside - da 79 pct. nu 

har et positivt indtryk af siden mod kun 68 pct. i 2013. 

NaturErhvervstyrelsen sender hvert år ca. 800.000 manuelle og digitale breve til kun-

der og har over 2.000 brevskabeloner. I 2014 har NaturErhvervstyrelsen sat fokus på 

brevenes kvalitet og processerne på tværs, herunder medarbejdernes kompetenceni-

veau i skriftlig kommunikation.  

Målet er, at kunderne læser, forstår og handler, når de får brev fra styrelsen. Derfor 

skal brevene være forståelige, konkrete og imødekommende.  

I alt 200 brevskabeloner blev i 2014 udvalgt med henblik på omskrivning og dermed 

bedre kommunikation. Da brevene er fagligt og juridisk komplicerede, har det været 

centralt at inddrage relevante medarbejdere i gennemskrivningen af brevene. Derfor 

blev der uddannet 24 superbrugere i brevskrivning og kørt 3-ugersforløb i udvalgte 

enheder og teams. Her fik relevante medarbejdere intensiv undervisning i brevskriv-

ning, hjælp til at omskrive breve og sparring til en mere kunderettet kommunikation. 

Styrelsen har selv udviklet konceptet for bedre breve. 

De mere kunderettede breve er  et eksempel på et tiltag, der understøtter styrelsens 

strategiske fokus på omverdenen, herunder et styrket møde med kunden.  

 
E. God og retvisende økonomistying 

 

(Mål 4 i resultatkontrakten) 

NaturErhvervstyrelsen  indtægtsførte i 3. kvartal en hensættelse på 24,1 mio. kr., som 

der ikke var budgetteret med. På grund af beløbets størrelse og effekt på årets resultat 

har NaturErhvervstyrelsen ikke fuldt opfyldt resultatkontraktens mål om prognose-

præcision efter 1. og 2. kvartal. NaturErhvervstyrelsens økonomistyring har i øvrigt 

været robust overfor årets indtrufne begivenheder. 

 

NaturErhvervstyrelsen  har som mål yderligere at forbedre sin prognosepræcision i 

2015, ikke mindst da det er en forudsætning for den bedste mulige resultatopfyldelse 

på styrelsens faglige mål. 
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F. Performance på Tast selv 
 

(Mål 5 i resultatkontrakten) 

Performance måles på i alt 6 svartidsmål, hvoraf 5 var opfyldt jf. bilag 11, tabel B.11b. 

Ét af seks svartidsmål er ikke opfyldt, idet gennemsnittet for 4 beregninger (indlæs 

randzoner, indlæs markblokke, indlæs marker til skema for gødningskvote og efteraf-

grøder, indlæs tilsagn) var 11,6 sekunder mod et mål på 10 sekunder. 

 

G. Klagesagbehandling 
 

(Mål 9 i resultatkontrakten) 

Målet er delvist opfyldt, da der er hjemvist og omgjort ni pct. af de sager, som er mod-

taget i Fødevareministeriets Klagecenter. Målet er maksimalt fire pct.  

 

Den manglende opfyldelse beror på antallet af hvemviste sager til fornyet sagsbehand-

ling i NaturErhvervstyrelsen. Omgørelser udgør således kun ca. 1 pct. af sagerne.  

 

2.7 Redegørelse for reservationer  
NaturErhvervstyrelsens samlede reservationer udgjorde 116,8 mio. kr. primo 2014. I 

2014 er der gennemført aktiviteter for 72,5 mio. kr., mens der som følge af udskudte 

aktiviteter er foretaget nye reservationer i 2014 for 29,5 mio. kr. Dermed er reservati-

onerne i løbet af 2014 netto formindsket med 43 mio. kr. NaturErhvervstyrelsens sam-

lede reservationer ultimo 2014 udgør herefter 73,9 mio. kr.  

 

De samlede reservationer på 73,9 mio. kr.
2
  ultimo 2014 vedrører: 

 35,2 mio. kr. til arbejdet med landbrugs- og fiskerireformerne som grun-

det den sene beslutning i EU er blevet forsinket (underkonto 10) 

 7,5 mio. kr. til CAP-post 13-IT (underkonto 10) 

 12,0 mio. kr. til CFP-IT (underkonto 10) 

 10,0 mio. kr. til vådområdeadministration (underkonto 17 og 18)  

 9,2 mio. kr. til CAP-reform – overløb (underkonto 10) 

 
Tabel 5: Reservationer på hovedkonto § 24.21.01. (mio. kr.) 
  Reser-

veret 

Reserva-

tion 

For-

brug 

Nye reserva-

tioner 

Reserva-

tion 

Forven-

tet 

Hovedformål og opgaver 

år 
primo 
2014 2014 2014 

ultimo 
2014 

afslut-
ning 

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og 

administration 

 

107,3 72,1 19,5 54,7 

  

Sigteline-aftale ifm. FFL-2012 (uk 10) 2011 59,1 59,1 0,0 0,0 2014 

IT-udvikling inden for en række konkrete IT-
opgaver (uk 10) 

2006 
8,2 8,2 0,0 0,0 2014 

CAP post 13 - finansiering (uk 10) 2013 40,0 4,8 0,0 35,2 2016 

CAP post 13 - IT (uk 10) 2014 0,0 0,0 7,5 7,5 2015 

                                                 
2 Der henvises til bilag 9 for en udførlig gennemgang af reservationerne. 
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CFP - IT (uk 10) 2014 0,0 0,0 12,0 12,0 2017 

2. Tilskud   9,6 0,4 10,0 19,2   

Vådområde administration (uk 17) 2013 7,0 0,0 0,8 7,9 2017 

Vådområde administration (uk 18) 2013 2,5 0,4 0,0 2,1 2017 

CAP reform - overløb (uk 10) 2014 0,0 0,0 9,2 9,2 2015 

Reserveret i alt   116,8 72,5 29,5 73,9   

 

2.8 Forventninger til det kommende år   
NaturErhvervstyrelsens mål er fortsat at fastholde og udvikle gode rammebetingelser 

for erhvervet og dermed bidrage til at fastholde Danmarks position som verdens tred-

jestørste fødevareklynge, hvor styrkerne er høj kvalitet og fødevaresikkerhed samt 

bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion og evne til grøn omstilling.  

 

Styrelsen har udarbejdet et strategisk målbillede for aktiviteterne i 2015, som omhand-

ler årets største faglige udfordringer i relation til implementering af landbrugsrefor-

men, fiskerireformen samt udviklingsprogrammerne for landdistrikter hhv. fiskeri. 

Dertil kommer udviklingsarbejdet med balancerede løsninger i målrettet regulering, 

både ift. vækst og grøn omstilling, samt hensynet til at sikre løsninger, der er til at 

administrere for både erhverv og myndigheder. 

 

For at understøtte den bedst mulige løsning af de faglige udfordringer, har NaturEr-

hvervstyrelsen 5 underliggende organisatoriske temaer:  

 Trivsel, kompetenceudvikling og ledelsesrum 

 Bedre produktionsplanlægning og strategisk styring 

 Kundeforståelse 

 Øget digitalisering for brugere og administration 

 Styrket fokus på effekt 

 

Som nævnt vil enkeltbetalingen i 2015 som led i reformen afløses af den nye Grund-

betaling. I den forbindelse er kravene, der stilles fra EU til kontrol og administrationen 

af udbetalinger, øget markant. Der er i forlængelse heraf fastsat et ambitiøst udbeta-

lingsmål hvor 90 pct. skal være udbetalt pr. 15. december 2015 og 97 procent skal 

være udbetalt pr. 31. januar 2016. Målet er lempet i forhold til tidligere år, men vurde-

res at være meget ambitiøst når man tager de øgede krav i betragtning.  

 

Til at realisere målet har styrelsen i budgettet for 2015 tilført betydelige ressourcer for 

at løfte det forøgede sagsbehandlings-  og kontrolomfang. Ressourcetilførslen illustre-

rer, at der er tale om en meget omfattende opgave. Dette skaber også afledte opgaver, 

f.eks. i form af stigende krav til funktionaliteten af de it-systemer, som NaturErhverv-

styrelsens jordbrugskontrollører anvender. 

 

Den løbende ikrafttræden af fiskerireformen og navnlig discardforbuddet stiller store 

krav til både erhvervet og NaturErhvervstyrelsen. Det er afgørende at sikre den bedst 

mulige kommunikation mellem myndigheder og erhverv for at sikre smidig håndtering 

af de mange spørgsmål og problemstillinger, der forventeligt vil opstå. 

 

Både internt og i forhold til kunderne, er it en væsentlig forudsætning for realisering af 

de opstillede mål. Der er lagt en ambitiøs plan for, at et antal nye ordninger under 
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Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet i 2015 kan søges 

digitalt i styrelsens systemer.  

 

God performance på sagsbehandling og it er forsat højt prioriteret. Dette afspejles i 

styrelsens resultatkontrakt for 2015, der rummer driftsmål om forsat korte svartider på 

tast selv-service og høj tilgængelighed på den del af styrelsens it-systemer, som er 

målrettet fiskerierhvervet.  

 

2015 er således året, hvor NaturErhvervstyrelsen, efter flere års forberedelse, i praksis 

omsætter reformerne til virkelighed, hvilket vil medføre mange nye og med al sand-

synlighed også uforudsete problemstillinger, som vil skulle løses parallelt med opret-

holdelse af en stabil kernedrift og med færre mulige negative kundeoplevelser. Dette 

afspejles også ressourcemæssigt med en kulmination i 2015 og gradvis reduktion der-

efter. 

 

 

  



  18 

3. REGNSKAB 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er udarbejdet efter de regnskabsprincipper, der anvendes i staten for 

omkostningsbaserede regnskaber og bevillinger. Regnskabet er opstillet i overens-

stemmelse med Finansministeriets retningslinjer, jf. oav.dk. 

 

Se endvidere bilag 1 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 

 

3.2 Resultatopgørelse mv.  
 
3.2.1 Resultatopgørelse 
Resultatet for 2014 er et overskud på 40,3 mio. kr. mod det på finansloven budgetteret 

underskud på 8,5 mio. kr. kr., jf. tabel 6. Som tidligere nævnt er afvigelsen i årets re-

sultat i forhold til det på finansloven budgetterede isoleret set ikke fuldt tilfredsstillen-

de, idet det bemærkes, at overskuddet i væsentlig grad kan henføres til store, uforudsi-

gelige og i øvrigt positive enkeltposter.  

 
Tabel 6: Resultatopgørelse for NaturErhvervstyrelsen 2014 (mio. kr.)  

    Regnskabsår Regnskabsår 
Budget 

(FL) 

Note   2013 2014 2015 

  Ordinære driftsindtægter        

   Indtægtsført bevilling        

  Bevilling  -793,3 -796,0 -801,3 

  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -55,7 -72,5 -31,7 

  Reserveret af indeværende års bevillinger 49,6 29,5 0,0 

   Indtægtsført bevilling i alt  -799,4 -839,0 -833,0 

          

  Salg af varer og tjenesteydelser  -45,7 -42,8 -36,7 

  Tilskud til egen drift  -41,9 -37,9 -22,2 

  Gebyrer  -36,2 -39,2 -34,9 

   Ordinære driftsindtægter i alt  -923,3 -958,9 -926,8 

  Ordinære driftsomkostninger        

   Forbrugsomkostninger        

   Husleje  35,2 35,6 36,8 

       Forbrugsomkostninger i alt  35,2 35,6 36,8 

          

1)  Personaleomkostninger        

   Lønninger  475,6 502,7 466,2 

   Pension  68,6 74,6 69,2 

   Lønrefusion  -15,4 -16,7 -15,5 

   Andre personaleomkostninger  5,4 20,0 18,6 

       Personaleomkostninger i alt  534,2 580,7 538,5 
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   Af- og nedskrivninger  76,5 71,8 71,7 

   Andre ordinære driftsomkostninger  305,0 244,8 270,8 

   Ordinære driftsomkostninger i alt  950,9 932,9 917,8 

          

   Resultat af ordinær drift                                       27,6 -26,0 -9,0 

   Andre driftsposter        

   Andre driftsindtægter  -84,5 -59,5 -24,2 

   Andre driftsomkostninger  38,3 32,4 16,1 

   Resultat før finansielle poster  -18,6 -53,0 -17,1 

   Finansielle poster        

   Finansielle indtægter              -0,21              -0,09                 -    

   Finansielle omkostninger             15,33             12,80           17,10  

   Årets resultat  -3,5 -40,3 0,0 

Kilde: SKS og Navision. 

Note 1 til resultatopgørelsen fremgår af bilag 2. 

Note: Årets af- og nedskrivninger er efter neutralisering grundet donationer, hvilket skyldes afvigelsen til noterne i bilag 3. 

 

NaturErhvervstyrelsen har haft højere indtægter end budgetteret, hvilket primært skyl-

des indtægtsføring af hjemtagne EU-midler til dækning af tilskudsadministrative op-

gaver og ekstra indtægter på gebyrordninger og andre indtægtsordninger.   

 

3.2.2 Resultatdisponering 
Nedenstående tabel 7 viser NaturErhvervstyrelsens resultatdisponering for 2014. 

 
Tabel 7: Resultatdisponering (mio. kr.)  

Disponering       Beløb 

Disponeret bortfald     0 

Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 
  

0 

Disponeret til udbytte i staten 
  

0 

Disponeret til overført overskud     -40,3 

-          Heraf resultat på gebyrområdet 
  

-3,3 

-          Heraf resultat for den øvrige virksomhed     -37,0 

Kilde: Statens Budgetsystem 

 

Disponering af årets resultat på 40,3 mio. kr. omfatter alene en forøgelse af det over-

førte overskud, jf. tabel 7, heraf 37,0 mio. kr. under den almindelige virksomhed og 

3,3 mio. kr. under gebyrområdet. Det overførte overskud, der primo 2014 udgjorde 

33,3 mio. kr., er herefter forøget med 40,3 mio. kr. i løbet af 2014 og udgør ultimo 

2014 73,6 mio. kr. 

 

3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter 
NaturErhvervstyrelsen har i 2014 tilbageført nedenstående hensættelse. Værdien af 

hensættelser ultimo 2014 er vist i noter i bilag 3: 

 

 24,1 mio. kr. vedr. teknisk bistand 

 
3.3 Balancen  
I tabel 8 ses balancen for NaturErhvervstyrelsen. Forklaringer på væsentlige ændrin-

ger af balanceposterne kan læses i bilag 3 vedr. noter til balancen. 
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Tabel 8: Balancen for NaturErhvervstyrelsen 2014 (mio. kr.) 

Note Aktiver 
Primo 

2014 

Ultimo 

2014 
  Note Passiver Primo 2014 Ultimo 2014 

  Anlægsaktiver 
  

  
 

Egenkapital     

1) 
Immaterielle anlægs-

aktiver 
        Startkapital -23,7 -23,7 

  
Færdiggjorte udvik-

lingsprojekter 
218,8 188,1      Opskrivninger 0 0 

  
Erhvervede koncessi-
oner, patenter, licenser 

mv. 

0,6 0,4     Reserveret egenkapital 0 0 

 2) 
Udviklingsprojekter 
under opførelse 

40,8 50,4     Overført overskud -33,3 -73,6 

  
Immaterielle anlægs-

aktiver i alt 
260,1 238,9     Egenkapital i alt -57,0 -97,3 

                  

3) 
Materielle anlægsak-

tiver 
      4) Hensatte forpligtelser -58,9 -51,5 

  
Grunde, arealer og 
bygninger 

10,1 7,8     Hensatte forpligtelser i alt -58,9 -51,5 

  Infrastruktur               

  
Produktionsanlæg og 

maskiner 
2,0 1,1     

Langfristede gældsforplig-

telser 
    

  Transportmateriel 37,6 34,0     FF4 Langfristet gæld -289,9 -236,9 

  IT-udstyr og inventar 11,6 14,8           

  
Igangværende arbejder 

for egen regning 
        Prioritetsgæld 0 0 

  
Materielle anlægsak-

tiver i alt 
61,2 57,7     

Anden langfristet gæld 0 0 

      

Donationer -48,6 -50,6 

  Statsforskrivning 23,7 23,7     
Langfristede gældsforpl. i 

alt 
-338,4 -287,5 

  
Finansielle anlægsak-

tiver 
23,7 23,7           

  Anlægsaktiver i alt 345,1 320,3     
Kortfristede gældsforplig-

telser 
    

            
Leverandører af varer og 

tjenesteydelser 
-60,5 -67,4 

  Omsætningsaktiver         Anden kortfristet gæld -46,5 -70,2 

  Tilgodehavender 126,7 147,3     Skyldige feriepenge -84,2 -83,8 

  Likvide beholdninger         
Igangværende arbejde for 
fremmed regning 

-40,3 -63,5 

  FF5 Uforrentet konto 184,7 281,9     Reserveret bevilling -116,8 -73,9 

  
FF7 Finansieringskon-

to 
147,5 46,0     

Periodeafgrænsningsposter, 

forpligtelser 
-1,3 -0,3 

  Andre likvider 0,0 0,0     Kortfristet gæld i alt -349,7 -359,1 



  21 

  
Likvide beholdninger 

i alt 
332,2 327,8           

  
Omsætningsaktiver i 

alt 
459,0 475,1     Gæld i alt -688,1 -646,5 

                  

  Aktiver i alt 804,1 795,4     Passiver i alt -804,1 -795,4 

Noterne 1-4 er nærmere beskrevet i bilag 3. 

Note: Den langfristede gæld på FF4, som fremgår af balancen, er ikke identisk med trækket på lånerammen, jf. tabel 10. Forskellen 

skyldes, at trækket på lånerammen er inkl. bogføringer i periode 13, hvorimod den langfristede gæld på FF4, som det fremgår af balan-

cen, kun er t.o.m. 31.12.2014.  

 

3.4 Egenkapitalforklaring 
Nedenstående tabel 9 viser sammensætningen af egenkapitalen. Egenkapitalen ultimo 

2014 på 97,3 mio. kr. er sammensat af startkapital primo (statsforskrivning) på 23,7 

mio. kr., overført overskud fra tidligere år på 33,3 mio. kr. samt årets resultat på 40,3 

mio. kr.  
 
Tabel 9: Egenkapitalforklaring (mio. kr.) 

Egenkapital R 2013 R 2014 

Egenkapital primo 53,5 57,0 

Startkapital primo 23,7 23,7 

+ Ændring i startkapital 0 0 

Startkapital ultimo 23,7 23,7 

Overført overskud primo 29,8 33,3 

- heraf overført overskud vedrørende gebyrområder -2,1 -2,7 

- heraf overført overskud vedr. bevillingsfinansierede områder 31,9 36,0 

+ Overført fra årets resultat 3,5 40,3 

- heraf overskud vedrørende gebyrområder -0,6 3,3 

- heraf overskud vedrørende bevillingsfinansierede områder 4,1 37,0 

Overført overskud ultimo 33,3 73,6 

- heraf overført overskud vedrørende gebyrområder -2,7 0,6 

- heraf overført overskud vedr. bevillingsfinansierede områder 36,0 73,0 

Egenkapital ultimo året 57,0 97,3 

Kilde: Statens Budgetsystem 

Note: Der er ifm. årsafslutningen 2014 overført 528.787 kr. fra det bevillingsfinansierede område til det gebyrfinansierede område til 

dækning af et underskud på hygiejnegebyret, jf. endvidere bilag 5. 

 

3.5. Likviditet og låneramme 
NaturErhvervstyrelsens udnyttelse af lånerammen ultimo 2014 udgør 245,9 mio. kr. i 

forhold til lånerammen på FL 2014 på 528,0 mio. kr. Det giver en mindre udnyttelse 

af lånerammen på 282,1 mio. kr. svarende til en udnyttelsesgrad på 46,6 pct. På Fi-

nansloven 2014 er udnyttelsen af lånerammen budgetteret til 359,0 mio. kr. ultimo 

2014 svarende til en udnyttelsesgrad på 68,0 pct. Den mindre udnyttelse af låneram-

men i 2014 end det budgetterede skyldes primært forsinkelsen af landbrugs- og fiske-
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rireformerne, hvor der er sket en udskydelse af implementeringen, som også påvirker 

lånerammen, da der er sket mindre IT udvikling end oprindeligt planlagt. 

  
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme (mio. kr.) 

 

Sum af saldo på FF4 2014  245,9 

Låneramme på FL 528,0 

Udnyttelsesgrad i pct. 46,6 

Kilde: SKS 

Note: Trækket på lånerammen er ikke identisk med den langfristede gæld på FF4 som fremgår af balancen i tabel 8. Forskellen skyldes 

at trækket på lånerammen er inkl. bogføringer i periode 13, hvorimod den langfristede gæld på FF4, som det fremgår af balancen, kun er 

t.o.m. 31.12.2014.  

 

Den langfristede FF4-gæld skal altid være lig med eller mindre end summen af akti-

verne. Dette forhold afstemmes af Statens Administration ved udgangen af hvert kvar-

tal. På grund af tilgang af anlæg i periode 13 stemmer FF4-kontoen dog ikke med 

anlægskartoteket. Ved afstemningen af den langfristede gæld skal man være opmærk-

som på, at donerede anlægsaktiver ikke skal indgå i afstemningen.  

 
3.6 Opfølgning på lønsumsloft   
I nedenstående tabel 11 er NaturErhvervstyrelsens samlede lønsumsloft, der har været 

til rådighed i 2014 opgjort. Det omfatter lønsumsloftet iht. FL14 og TB 2014 samt de 

på finansloven hjemlede adgange til at konvertere midler fra driftsrammen til lønsum.  

 

Årets samlede lønsumsloft omfatter summen af henholdsvis bevillingen på 512,8 mio. 

kr. og konverteringer til lønsum på samlet 41,7 mio. kr., som dermed total udgør 554,5 

mio. kr. Sammenholdes dette med årets lønforbrug under lønsumsloftet på 564,1 mio. 

kr. fremkommer et merforbrug på 9,6 mio. kr. Den samlede akkumulerede opsparing 

ultimo 2014 udgør herefter 106,7 mio. kr. 

 

Af den samlede lønopsparing på 106,7 mio. kr. kan 26,8 mio. kr. henføres til uudnyttet 

lønsumsloft på vådområdeindsatser på hhv. underkonto 17 og underkonto 18. Dermed 

kan lønsumsloftet på underkonto 17 herefter i følgende år kunne forøges med op til 

22,5 mio. kr. og 4,2 mio. kr. på underkonto 18 i forbindelse med overførsler af midler 

fra § 23 via standardkontiene 33 og 43. 
 
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft, § 24.21.01. 

  mio. kr. 

Lønsumsloft FL  513,0 

Lønsumsloft inkl. TB, aktstykker m.v. 512,8 

Forhøjelse af lønsumsloft, jf. note 41,7 

I alt lønsumsloft                                                      554,5 

Lønforbrug under lønsumsloft 564,1 

Difference (merforbrug) -9,6 

Akk. opsparing ult. 2013 116,3 

Akk. opsparing ult. 2014 106,7 
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Noter: Lønsumsloft inkl. TB omfatter summen af bevillingerne på FL 2014 på 513,0 mio. kr. og TB 2014 på -0,2 mio. kr., i alt 512,8 

mio. kr. vedr. underkonti 10, 17,18, 31, 40 og 43 som alle er underlagt lønsumsloftet. Tallene kan ikke genfindes i SKS, da der ikke 

tages højde for at underkonto 90 ikke er underlagt lønsumsloftet, hvilket der er gjort i tabel 11.  

Herudover konverteres en række udgifter fra driftsrammen til lønsumsrammen på samlet 38,1 mio. kr., der fuldt ud kan henføres til 

underkonto 10. Konverteringerne omfatter 600.000 kr. til udviklingen af BTAS, 25.600.000 kr. til teknisk bistand vedrørende Landdi-

striktsprogrammet, 6.300.038 kr. til teknisk bistand vedrørende Fiskeriudviklingsprogrammet, 3.800.000 kr. til administration af Grønt 

Udviklings- og Demonstrationsprogram herunder lønudgifter til sekretariatsbetjening af bestyrelsen, 1.010.944 kr. til administration af 

Fisketegn og 800.000 kr. til administration af Husdyr- og plantegenetiske ressourcer. Finansieringen af disse forhold omfatter st.kt. 

33/43-overførsler fra en række tilskudsordninger, der er hjemlet i de særlige bevillingsbestemmelser på FL 2014 til respektive aktivi-

tetsområder hhv. § 24.21., 24.23., 24.26., 24.33. og 24.37., og hvor bestemmelserne giver adgang til lønkonvertering vedrørende 

afholdte lønudgifter. 

Endelig hæves lønsumsloftet med 3.567.074 kr., svarende til 3/4 af merindtægter på UK 40 Indtægtsdækket kontrolvirksomhed på 

4.756.099 kr., jf. særlig bevillingsbestemmelse. 

 

3.7 Bevillingsregnskab 
Set i lyset af de hændelser i 2014, som er nævnt tidligere, er der opnået et tilfredsstil-

lende regnskabsresultat vedrørende driftsregnskabet for § 24.21.01. Natur-

Erhvervstyrelsen, jf. tabel 12. Dette henset til de gennemførte aktiviteter og opgaver 

som styrelsen har haft i 2014. De samlede udgifter var i 2014 på 978,1 mio. kr., hvoraf 

personaleomkostningerne udgjorde 580,7 mio. kr., mens de øvrige driftsudgifter beløb 

sig til 397,4 mio. kr. De samlede udgifter med fradrag af de faktiske indtægter på 

179,5 mio. kr., svarer til et nettoforbrug på 798,6 mio. kr.  

 

Af resultatopgørelsen i tabel 6 fremgår det, at der er reserveret 29,5 mio. kr. af årets 

bevilling for 2014. I 2014 er der forbrugt 72,5 mio. kr. af tidligere års reservationer. 

Der blev budgetteret med et forbrug af reserveret bevilling på 57,2 mio. kr. på FL 

2014. 

 

Når årets nettoudgiftsbevilling på 796,0 mio. kr. forøges med årets nettoforbrug af 

reservationer på 43 mio. kr., fremkommer en faktisk bevilling på 839,0 mio. kr., der 

sammenholdt med årets nettoforbrug på 798,6 mio. kr. giver årets resultat med et 

overskud på 40,3
3
 mio. kr.  

 

Årets resultat på 40,3 mio. kr. fordeler sig med 3,3 mio. kr. vedr. ubalance (overskud) 

på gebyrområdet og mindreforbrug på drift på 37,0 mio. kr. 

 

Årets resultat omfatter merindtægter på 64,1 mio. kr. og et merforbrug på 1,0 mio. kr. 

 

Merindtægterne på 64,1 mio. kr. i forhold til det på finansloven budgetterede udgøres 

primært af forpagtnings- og kolonihaveindtægter på ca. 16 mio. kr., hjemtagning af 

teknisk bistand på ca. 31 mio. kr., og gebyrindtægter og andre indtægtsordninger på 

ca. 17 mio. kr. 

 
 

Tabel 12: Bevillingsregnskab for § 24.21.01. (mio. kr.)  

  Regnskab 2013 FL 2014 Regnskab 2014 Difference 2014 FL 2015 

Nettoudgiftsbevilling -793,3 -796,0 -796,0 0,0 -801,3 

Nettoforbrug af reservation -6,1 -57,2 -43,0 14,2 -31,7 

Indtægter -208,5 -115,4 -179,5 -64,1 -118,0 

Udgifter 1004,5 977,1 978,1 1,0 951,0 

Årets resultat -3,5 8,5 -40,3 -48,8 0,0 

Kilde: Statens Budgetsystem 

 
3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti   

                                                 
3 Afvigelsen skyldes afrundinger. 



  24 

NaturErhvervstyrelsen administrerer en række udgiftsbaserede hovedkonti. En del af 

disse hovedkonti er tilskudsordninger, der i 2014 havde et samlet udgiftsniveau på 9,4 

mia. kr. jf. tabel 13. Hertil kommer NaturErhvervstyrelsens anlægs- og rentekonti.  

 
Tabel 13a: NaturErhvervstyrelsens administrerede udgifter og indtægter (mio. kr.)  

Hovedkonto Navn Bevillingstype (mio. kr.)  Bevilling Regnskab 

§ 24.21.02. 
Forskellige tilskud Reservationsbev. Udgifter 48,7 49,2 

      Indtægter -18,1 -19,0 

§ 24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden 

for jordbruget  

Reservationsbev. 
Udgifter 0,0 0,0 

     Indtægter -2,9 0,0 

§ 24.23.03. Støtte til udvikling af landdi-

strikterne 

Reservationsbev. 
Udgifter 

850,2 
844,4 

     Indtægter -630,6 -594,3 

§ 24.23.04. Miljøstøtte artikel 68  Reservationsbev. Udgifter 229,0 230,4 

      Indtægter -229,0 -230,4 

§ 24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturud-

vikling mv.  

Reservationsbev. 
Udgifter 

0,0 0,0 

     Indtægter 0,0 0,0 

§ 24.23.50. Støtte til ophørsordninger i 

jordbruget  

Anden bev. 
Udgifter 

0,0 0,1 

     Indtægter 0,0 0,0 

§ 24.24.51. Produktions- og promilleafgifts-
fonde mv. inden for fødevare-

sektoren 

Reservationsbev. 
Udgifter 

257,1 281,2 

     Indtægter 0,0 0,0 

§ 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren 

med EU-medfinansiering  

Reservationsbev. 
Udgifter 

146,6 296,9 

     Indtægter -88,8 -273,4 

§ 24.33.02. Tilskud til udvikling og demon-
stration 

Reservationsbev. 
Udgifter 

284,5 297,9 

     Indtægter -1,0 0,0 

§ 24.33.03. Forskningsbaseret myndigheds-

betjening 

Reservationsbev. 
Udgifter 

581,9 581,9 

     Indtægter -3,0 -3,0 

§ 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætnin-

ger  

Reservationsbev. 
Udgifter 

32,0 31,0 

     Indtægter 0,0 0,0 
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§ 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfisker-

tegn  

Anden bev. 
Udgifter 

0,0 0,0 

     Indtægter -42,0 -41,0 

§ 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende 
fiskerisektoren  

Reservationsbev. 
Udgifter 

6,8 6,8 

     Indtægter 0,0 0,0 

§ 24.42.11. Eksportstøtte Lovbunden bev.  Udgifter 0,5 0,2 

      Indtægter -1,5 -2,9 

§ 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte Lovbunden bev.  Udgifter 6.630,6 6.406,3 

      Indtægter -6.624,5 -6.409,2 

§ 24.42.13. Produktionstilskud og –afgifter Lovbunden bev.  Udgifter 54,9 351,4 

      Indtægter -54,9 -349,8 

§ 24.42.15. Tab på solgte produkter og 

lagernedskrivning mm. ved 

intervention  

Lovbunden bev.  

Udgifter 0,1 0,0 

     Indtægter -0,1 0,0 

§ 24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter mm. 
ved intervention  

Lovbunden bev.  
Udgifter 0,5 0,0 

  

 

  Indtægter -0,6 0,0 

  TILSKUD I ALT:     
 

  

Se note4.  

1) Administrerede tilskud inden 

for overførselsramme I (dvs. 

ekskl. EUs markeds-ordninger) 

Reservationsbev. og 
anden bev. 

Udgifter 

2.436,8 2.619,8 

      Indtægter -1.015,4 -1.161,2 

Se note5. 

2) Administrerede tilskud under 
EUs markedsordninger inden for 

overførselsramme II 

Lovbunden bev.  Udgifter 

6.686,6 6.758,0 

      Indtægter -6.681,6 -6.761,9 

  1)+2) Tilskud i alt    Udgifter 9.123,4 9.377,8 

      Indtægter -7.697,0 -7.923,1 

§ 24.21.05. Anlægsprogram Anlægsbev. Udgifter 238,1 198,8 

      Indtægter -256,6 -204,7 

§ 24.21.06. Renter  Anden bev. Udgifter 0,4 0,0 

                                                 
4
 NaturErhvervstyrelsens administrerede tilskud under overførselsramme I omfatter følgende hovedkonti: §§ 24.21.02, 24.22.15, 

24.23.03, 24.23.04, 24.23.05, 24.23.50, 24.24.51, 24.26.30, 24.33.02, 24.33.03, 24.37.40, 24.37.45 og 24.37.50. 
5 NaturErhvervstyrelsens administrerede tilskud under overførselsramme II omfatter følgende hovedkonti inden for EUs markedsord-

ninger: §§ 24.42.11, 24.42.12, 24.42.13, 24.42.15 og 24.42.17. 

file:///C:/Users/idakun/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/3D6E4B4E.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/idakun/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/3D6E4B4E.xlsx%23RANGE!_ftn2
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  (under indtægtsbudgettet)   Indtægter -0,4 -0,2 

 

 
Tabel 13b: Administrerede udgifter og indtægter af Statens Administration (SAM) (mio. kr.) 

Hovedkonto Navn Bevillingstype (mio. kr.)  Bevilling Regnskab 

§ 24.21.04. Forskellige tilskud Anden bev. Udgifter 2,1 0,3 

      Indtægter -2,1 -0,3 

§ 24.24.05 Yngre jorbruger-ordningen Lovbunden bev. Udgifter 60,1 45,7 

      Indtægter -16,4 -17,3 

§ 24.24.44. 
Refinansieringsordningen for land-
bruget 

Anden bev. Udgifter 62,7 58,4 

      Indtægter -29,9 -26,0 

§ 24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån Anden bev. Udgifter 4,5 1,2 

      Indtægter -89,2 -89,8 

§ 24.26.10. 
Nationale tilskud inden for fiskeri-

sektoren 
Anden bev. Udgifter 0,1 0,0 

      Indtægter 0,0 0,0 
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4.  BILAG TIL A RSRAPPORTEN 

BILAG 1: Anvendt regnskabspraksis  
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 70 om statens regn-

skabsvæsen af 27. januar 2011 og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets øko-

nomisk administrative vejledning. 

 

Der foretages en omkostningsfordeling af fællesudgifterne til de faglige produkter i 

NaturErhvervstyrelsen. Omkostningsfordelingen er essentiel både i forhold til afrap-

portering af omkostningerne ved en given ordning og i forhold til forhandlingen om 

finansiering af fremtidige aktiviteter. NaturErhvervstyrelsen er dog også forpligtet til 

at have en officiel fordelingsmodel på grund af særlige kontrolaktiviteter samt kom-

mercielle aktiviteter, som styrelsen har adgang til at udføre i henhold til finansloven. 

Det er her specielt indtægtsdækket virksomhed og gebyrområdet, der ifølge reglerne i 

budgetvejledningen er pålagt at være fuldt omkostningsdækkede. Der henvises til vej-

ledningen om prisfastsættelsen på oav.dk, som igen henviser til de forskellige omkost-

ningsmodeller man kan benytte for at få fordelt de indirekte udgifter på de faglige 

produkter/aktiviteter. Der henvises til bilag 8 for en nærmere beskrivelse af omkost-

ningsfordelingen.  

 

Med virkning for regnskabsåret 2014 er der i overensstemmelse med gældende regler 

foretaget hensættelse til over/merarbejde, hvilket er en ændring i forhold til tidligere 

praksis. 
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BILAG 2: Noter til resultatopgørelsen  
Som det fremgår af nedenstående note havde NaturErhvervstyrelsen i 2014 et persona-

leforbrug på 1.138 årsværk. I 2014 ansatte NaturErhvervstyrelsen 200 medarbejdere, 

mens der fratrådte 175 medarbejdere.
6
 Stigningen i det budgetterede antal årsværk fra 

2014 til 2015 skyldes primært øget aktivitet i forbindelse med første års implemente-

ring af landbrugs- og fiskerireformerne, herunder nye regler for arealtilskud og afledte 

kontrolforanstaltninger. 

 
Note B.2: Personaleforbrug 

  
Regnskab 
2011 

Regnskab 
2012 

Regnskab 
2013 

Regnskab 
2014 

Budget 2015 

Antal årsværk 1.214 1.084 1.078 1.138 1.190             

Tilgang af medarbejdere (personer) 133 120 228 200 -  

Afgang af medarbejdere (personer) 198 208 166 175 -  

Note: Der er ikke en direkte sammenhæng mellem stigningen/faldet i antal årsværk over tid og personaletilgang/afgang i de enkelte år. 

Personaletilgangen og afgangen er baseret på medarbejdere, hvor en medarbejder kun tæller som et helt årsværk såfremt ansættelsen 

sker pr. 1.januar i det pågældende år. Såfremt en medarbejder ansættes medio året vil medarbejderen kun optræde som ½ årsværk. 

 

 

 

 

  

                                                 
6
 Personaleforbruget og antal medarbejdere, som tilgår og fragår, er opgjort på grundlag af personaleomsætningsstatistikken fra ØS 

LDV.  
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BILAG 3: Noter til balancen  
Nedenfor er givet supplerende oplysninger til noterne 1- 4 til balancen, jf. tabel 8. 

 
Note B.3a: Immaterielle anlægsaktiver, (mio. kr.) 

    
Færdiggjorte 
udviklingsprojekter 

  

Erhvervede 
koncessioner, 
patenter, 
licenser m.m. 

  
Immaterielle 
anlægsaktiver 
i alt 

Kostpris pr. 1. januar 2014 589,0 2,0 591,0 

Primo korrektioner og flytning ml. bogførings-

kreds 
      

Tilgang 30,7 0,3 31,0 

Afgang -30,9 -0,4 -31,2 

Kostpris pr. 31. december 2014 588,9 1,9 590,8 

Akkumulerede afskrivninger -400,8 -1,5 -402,3 

Akkumulerede nedskrivninger       

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. 12. 

2014 
-400,8 -1,5 -402,3 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31 12. 2014 188,1 0,4 188,5 

Årets afskrivninger -30,5   -0,1 -30,6 

Årets nedskrivninger       

Årets af- og nedskrivninger -30,5 -0,1 -30,6 

Kilde: SKS 
 

 

Note B.3b: Udviklingsprojekter under 

opførelse, (mio. kr.) 

  Beløb 

Primosaldo pr. 1. januar 2014 40,8 

Tilgang 37,9 

Nedskrivninger   

Overført til færdiggjorde udvik-

lingsprojekter 
-28,3 

Kostpris pr. 31. december 

2014 
50,4 

Kilde: SKS 

Note: Tilgangen på udviklingsprojekter under opførelse skyldes  

primært tilgange vedr. CAP og fiskerisystemerne.  
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Note B.3c: Materielle anlægsaktiver, (mio. kr.) 

  
Grunde, 

arealer og 
bygninger 

Infrastruktur 
Produktions- 

anlæg og 
maskiner 

Transportmateriel 
Inventar og IT-

udstyr 
I alt 

Kostpris pr. 1. januar 2014 16,9   9,7 104,8 61,7 193,1 

Primo korrektioner og flytning 

ml. bogføringskreds 
            

Tilgang 0,1     2,7 11,0 13,7 

Afgang -2,6   -2,4 -2,3 -22,8 -30,2 

Kostpris pr. 31. december 

2014 
14,3   7,3 105,2 49,9 176,7 

Akkumulerede afskrivninger -6,5   -6,2 -71,1 -35,1 -119,0 

Akkumulerede nedskrivninger             

Akkumulerede af- og ned-

skrivninger pr. 31.12. 2014 
-6,5   -6,2 -71,1 -35,1 -119,0 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2014 
7,8   1,1 34,0 14,8 57,7 

Årets afskrivninger 0,2   1,5 -3,9 15,0 12,8 

Årets nedskrivninger             

Årets af- og nedskrivninger 0,2   1,5 -3,9 15,0 12,8 

Kilde: SKS 

 

Årets samlede af- og nedskrivninger fremgår af resultatopgørelsen at være 71,8 mio. 

kr. Tallet består af samlede af- og nedskrivninger på 79,1 mio. kr. samt donationer på 

7,4 mio. kr., som neutraliserer afskrivningerne i resultatopgørelsen. 

 
Note B.3d: Hensatte forpligtelser, (mio. kr.) 

  Beløb 

Resultatløn 14,1 

Åremål 0,7 

Over-/merarbejde 9,7 

Reetablering af lejemål 4,6 

Rådighedsløn, Nordsøen + øvrige tj.mænd 7,4 

Randzonekompensation (DUT) 3,7 

Hensættelse i forbindelse med verserende sager 11,3 

Hensættelser pr. 31.12.2014 51,5 

Noter: 

1) Beløbet vedr. DUT-krav fra KL om implementering af randzoneloven.  
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BILAG 4: Indtægtsdækket virksomhed og rekvirerede ydelser   
 
Tabel B.4a: Akkumuleret resultat ultimo året for indtægtsdækket virksomhed, (1.000 kr.) 

  Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Indtægt 2014 
Udgift 
2014 

Bugsering 753,4 389,7 379,7 334,6 -198 152,9 

Statistikoplysninger -36,3 -60,2 -64,8 -68,2 -35 31,6 

Salg af bistand certificering 22 4,1 4,1 -14,3 -19,4 0,9 

IDV, Grønland basisuddannelse - - 0,0 4 -98,6 102,6 

Forundersøgelse, planlægning og behandling af jordforde-

lingssager 
-2546,4 -2960,9 -2981 -3919 -2620,4 1682,5 

  
-1.807,30 -2.627,30 -2.662,00 -3.662,90 -2.971,40 1.970,50 

Resultat 

 

Bugsering 

Der oppebæres indtægter i forbindelse med assistance ved bugsering af fremmede 

fartøjer, som får maskinstop mv. Fra 2013 er bugseringsindtægterne faldet væsentligt, 

idet ”Nordsøen” er taget ud af drift og blevet erstattet af det mindre skib ”Havørnen”. 

Bugseringerne foretages nu primært af ”Vestkysten”, men ved mindre opgaver også af 

”Havørnen”.    

 

Statistikoplysninger 

Der oppebæres indtægter for udgivelse af statistisk årbog i papirformat.  

 

Salg af bistand certificering 

Styrelsen modtager betaling for at stille viden til rådighed for private certificeringsbu-

reauer vedrørende mærkningsordningen for bæredygtigt fiskeri under MSC (Marine 

Stewardship Council).  

 

Basiskontroluddannelse til Grønland 

Grønlands hjemmestyre faktureres for deres deltagelse i styrelsens basisuddannelse af 

fiskerikontrollørerne.  

 

Forundersøgelse, planlægning og behandling af jordfordelingssager 

Den indtægtsdækkede virksomhed på jordfordelingsområdet har i 2014 omfattet for-

undersøgelse, planlægning og behandling af jordfordelingssager i forbindelse med a) 

naturgenopretningsprojekter, b) ekspropriationsforretninger ved strækningsanlæg (pro-

jektering og anlæg af veje, jernbaner m.v.), c) vådområdeprojekter. I 2014 har området 

generet et overskud på 1 mio. kr. som kan henføres til øgede indtægter som følge af to 

store vejsager i 2014.  

 

Samlet for alle ordninger 

Nettooverskuddet for den indtægtsdækkede virksomhed udgjorde 1mio. kr. i 2014, 

hvilket forøger underkontoens andel af det akkumulerede overførte overskud fra 2,7 

mio. kr. primo 2014 til 3,7 mio. kr. ultimo 2014.  
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Tabel B.4b: Akkumuleret resultat ultimo året for rekvirerede ydelser, (1.000 kr.) 

  Ultimo 2011 
Ultimo 

2012 
Ultimo 

2013 
Ultimo 2014 

Indtægt 
2014 

Udgift 2014 

Rekvirerede ydelser 1.027,0          -835,4       -689,9 1.490,1 -15.395,8 17.575,8 

 

Resultat 1.027,0          -835,4         -689,9 1.490,1 -15.395,8 17.575,8 

 

Rekvirerede ydelser omfatter brugerbetalte varer og tjenesteydelser, som udbydes på 

markedsvilkår. Det gælder f.eks. konsulentopgaver, analyser, undervisning o.l.   

Ydelserne omfatter sortafprøvning og kontroldyrkning på NaturErhvervstyrelsens 

sortsafprøvning ”Tystofte” ved Skælskør.  

De rekvirerede ydelser har i 2014 givet et underskud 2,2 mio. kr. Underskuddet kan 

henføres til en tilbagebetaling til erhvervet på i alt 3,3 mio. kr. i december måned. 

Tilbagebetalingen skete som følge af, at sortsafprøvning og kontroldyrkning i 2015 

overflyttes fra NaturErhvervstyrelsen til den selvejende Tystoftefond. Derfor blev det 

besluttet, at foretage en regulering af den betaling virksomhederne har ydet for kon-

troldyrkning i årene 2010-2013. 
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BILAG 5: Gebyrregnskab  
 

Tabel B.5a. Resultat for gebyrområder og -ordninger 2011-2014 (1.000 kr.) 

   
Regnskab 

      
Akkumuleret Akkumuleret Saldo 

  

Gebyrområde og –ordning 2011 2012 2013 2014 2011-2014 
Primo 

2014 

Ultimo 

2014 

Pantgebyr i rettigheder 40 -164 73 105 55 61 166 

Hygiejne kontrol -724 -281 -1.019 -528* -2.551 0 0 

IUU 65 15 -200 67 -53 -120 -53 

Kontrol med gødning mm. 54 285 325 664 1.328 -1.262 -598 

Tilsyn med spildevandsslam mm. -184 10 9 8 -157 3 11 

Kontrol med frø og sædekorn 2.678 1.306 0 384 4.368 1.611 1.995 

Sortsafprøvning 752 5 1 89 847 949 1.038 

Plantesundhedskontrol mm. -1.568 -1.743 -1.367 1.544 -3.134 -3.010 -1.466 

Kontrol med emballagetræ -674 -144 117 207 -494 106 313 

Kontrol med skovfrø og –planter -263 -478 -187 189 -739 -178 11 

Kartofler -450 -1.096 244 59 -1.243 -852 -793 

Gebyrordninger I alt      -274 -2.284 -2.003 2.788** -1.773 -2.692 623** 

1)Saldoen på hygiejnegebyret fik en TB udligning i 2010 på 0,6 mio. kr., og efter aftale med departementet blev saldoen nedskrevet i 

2012, 2013 og 2014 på henholdsvis 1 mio. kr., 1,3 mio. kr. og 0,5 mio. kr. 

2) Saldoen for kontrol med frø og sædekorn blev i 2011 korrigeret nedad med 3 mio. kr. grundet gammelt underskud på ordningen.  

3) Saldoen for plantesundhedskontrol mm. blev reguleret i 2011, 2012 og 2013 med henholdsvis 5,9 mio. kr., 1,59 mio. kr. og 0,1 mio. 

kr. 

4) Saldoen for kartofler er reguleret i 2012 med 0,48 mio. kr. 

* Saldoen er efterfølgende nulstillet ultimo 2014 

** Efter nulstilling af hygiejnegebyr er regnskabsresultatet 3.316 tkr., hvorefter akkumuleret saldo udgør 623 tkr. 

Årets resultat for 2014 på gebyrområdet er et overskud på 3,3 mio. kr.
7
 Det samlede 

overskud kan primært henføres til større overskud på gebyrområderne vedr. Kontrol 

med gødning, Plantesundhed mm. samt Frø og Sædekorn. Det akkumulerede resultat 

2011-2014 angiver et underskud, hvilket afspejler de ubalancer, der historisk har været 

på enkelte gebyrområder. Det akkumulerede resultat adskiller sig fra saldoen ved ikke 

at indeholde de TB-reguleringer, der igennem tiden er givet på udvalgte områder. Det 

akkumulerede resultat viser således et underskud, imens der er et mindre overskud på 

saldoen, som indeholder reguleringerne. Til yderligere belysning af gebyrområderne 

viser tabel B.5b. budget for 2015 og prognose for resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Det skal bemærkes, at der er forskel på gebyrregnskabet, som udviser et overskud på 2,8 mio. kr., og det endelige årsresultat, da der er 

foretaget en korrektion på 0,5 mio. kr. vedrørende hygiejnegebyret ifm. årsafslutningen. 
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Tabel B.5b. Resultat for gebyrområder og -ordninger 2015, (1000 kr.) 
  Gebyrområde og –ordning 2015 budget 

  Indtægter Omkostninger Resultat 

Pantgebyr i rettigheder 175 307 -132 

Hygiejne kontrol* 2.000 2.860 -860 

IUU 600 817 -217 

Kontrol med gødning mm. 3.700 3.713 -13 

Tilsyn med spildevandsslam mm. 200 176 24 

Kontrol med frø og sædekorn 7.700 7.091 609 

Sortsafprøvning 3.930 4.237 -307 

Plantesundhedskontrol mm. 15.446 14.589 856 

Kontrol med emballagetræ 1.052 1.018 34 

Kontrol med skovfrø og –planter 800 847 -47 

Kartofler 1.200 768 432 

Gebyrordninger I alt 36.803 36.424 379 

 

På baggrund af ubalancerne i de akkumulerede resultater i tabel B.5a. og prognosen 

for områderne for 2015, arbejdes der på en strukturel omlægning af hygiejnegebyret, 

med henblik på at sikre fremtidig balance mellem indtægter og omkostninger. Derud-

over vurderes det løbende, om enkelte gebyrområder skal justeres. 

Omkring de enkelte gebyrordninger bemærkes følgende: 

 Hygiejnekontrollen: Årets resultat for gebyret er et underskud på 0,5 mio. kr.  

Underskuddet skyldes delvist en fejlperiodisering af indtægter fra 2012 sva-

rende til ca. 0,6 mio. kr. Det er aftalt med departementet at tilføre den akku-

mulerede saldo for hygiejne 0,5 mio. kr. så saldoen nulstilles ultimo 2014. År-

sagen til korrektionen af saldoen er, at området i overgangen fra Fiskeridirek-

toratet til NaturErhvervstyrelsen er blevet underlagt en ny omkostningsforde-

ling, som har medført en yderligere ubalance på gebyrområdet. Efter nærmere 

analyse er det vurderet nødvendigt at arbejde på en omlægning af gebyrord-

ningen,så der sikres fremtidig balance mellem indtægter og omkostninger. På 

baggrund af disse betragtninger er underskuddet fra 2012, 2013 og 2014 ud-

lignet. 

 

 Gødningskontrollen: Det bemærkes, at dette område er underlagt en særregel 

om balance over en 8-årig periode ved udgangen af 2015. Området har givet 

overskud i 2011-2014, men der udestår stadig en negativ saldo grundet tidlige-

re års underskud, som forsøget bragt i balance i løbet af 2015.  

 

 Kontrol med frø og sædekorn: Området har i en årrække givet et væsentligt 

overskud, hvilket især kan henføres til en række konkrete effektiviseringstil-

tag, herunder lukning af Statens Frølaboratorium i 2011, samt indførelse af frit 

valg og konkurrenceudsættelse. På den baggrund blev gebyrerne på området 

justeret pr. 17. februar 2014, med henblik på at det akkumulerede overskud på 

1,6 mio. kr. skulle føres tilbage til erhvervet i løbet af de efterfølgende to år. 

Denne justering medførte en reduktion i indtægterne på 1,7 mio. kr. i 2014. 

Udgifterne på området er dog samtidigt reduceret med 0,8 mio. kr., hvorfor 

området i 2014 viser et overskud. 
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 Plantesundhedskontrol m.m.: Området tegner sig for et overskud på 1,5 

mio. kr. i 2015. Overskuddet skal ses i lyset af, at plantesundhedskontrollen 

mm. i en årrække har haft særlige udfordringer afledt af volumenproblemer, 

hvorfor priserne på området blev justeret pr. 15. februar 2014, for på den vis at 

indhente det akkumulerede underskud på ordningen over en toårig periode. 

Den akkumulerede saldo for området er ved udgangen af 2014 -1,5 mio. kr. og 

det forventes at underskuddet er indhentet ultimo 2015. 

 

 Pantegebyr i rettigheder: Resultatet for området er et overskud på 0,1 mio. 

kr. og den akkumulerede saldo er primo 2014 på 0,2 mio. kr. Overskuddet kan 

henføres til et øget antal sager i 2014. Området tegnede sig ligeledes for et 

overskud på 0,1 mio. kr. i 2013, efter at have haft et underskud på 0,2 mio. kr. 

i 2012. Såfremt tendensen med overskud fortsætter i 2015, bør gebyret juste-

res primo 2016. 
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BILAG 6: Tilskudsfinansierede aktiviteter  
NaturErhvervstyrelsen har modtaget tilskud på samlet 1,2 mio. kr. og afholdt udgifter 

for 1,2 mio. kr. under tilskudsfinansierede aktiviteter. 

 

De 0,1 mio. kr. kan henføres til forsøg med fuldt dokumenteret fiskeri under kamera-

forsøg III, mens de 1,0 mio. kr. kan henføres under kameraforsøg IV. 

 

Derudover kan 0,1 mio. kr. henføres til NaturErhvervstyrelsens deltagelse i koordina-

tion af transnationale forskningsindsatser (ERA-Net) vedrørende informations- og 

kommunikationsteknologi i fødevaresektoren, landdistriktsudvikling, økologi samt 

fiskeri. Deltagelsen i koordinationen er støttet af EU-Kommissionen under EU's 7. 

rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling jf. det i tabel B.6 angivne ni-

veau.  

 
Tabel B.6: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, (1000 kr.) 

  
Overført overskud 

primo året 
Årets 

tilskud 
Årets udgif-

ter 
Årets 

resultat 
Overført overskud 

ultimo året 

Kameraforsøg III 0 -130.486 130.486 0 0 

Kameraforsøg IV 0 -998.808 998.808 0 0 

ERA-nettet ICT-AGRI 0 -23.144 23.144 0 0 

ERA Landdistriktsudvi-
kling 

0 -390 390 0 0 

ERA-NET Core-Organic 

II 
0 -51.636 51.636 0 0 

ERA-Nettet Star-Idaz 0 -18.733 18.733 0 0 

ERA-Net COFASP 0 -6.046 6.046 0 0 

I alt 0 -1.229.243 1.229.243 0 0 
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BILAG 7: Forelagte investeringer  
NaturErhvervstyrelsens regnskab for afsluttede investeringer, som er finansieret over 

bygge- og IT-kreditten og som har været forelagt Folketingets Finansudvalg fremgår 

af tabel B.7. 

 
Tabel B.7a: Oversigt over afsluttede projekter (mio. kr.) 

Afsluttede projekter Senest forelagt Byggestart 

Forventet 
afslutning 
ved projekt-
start 

Faktisk 
afslutnings-
tidspunkt 

Godkendt 
budgetteret 
totaludgift 

Faktisk 
totaludgift 

CAP fase I og II December 2014 2006 2008 20148 10,8 10,8 

Investeringsudgifter i alt 
    

10,8 10,8 

 

Uddybende beskrivelse af ”CAP fase I og II” 

NaturErhvervstyrelsen (tidligere FødevareErhverv) har i perioden 2006 – 2012 udvik-

let et it-system til håndtering af såvel nationale som EU støtteordninger. Systemets 

navn er CAP TAS (Common Agricultural Program – Tilskuds Administrations Sy-

stem) og består af en række af forskellige it-systemløsninger. Systemet er implemente-

ret og fuldt ibrugtaget i februar 2013 med undtagelse af modul til håndtering af beta-

lingsrettighederne, som indgår som en del af it-projektet ”Implementering af EU-

landbrugsreform i Danmark (fase 1)”. Modulet til håndtering af betalingsrettigheder 

blev afsluttet i december 2014, hvor restbudgettet for projektet blev anvendt. 

 
Tabel B.7b: Oversigt over igangværende projekter (mio. kr.) 

Igangværende projekter 
Senest 

forelagt 
Byggestart 

Forventet 

afslutning 

Afholdte 

udgifter i alt 

Afholdte udgifter, 

indeværende år 

Godkendt 

totaludgift 

Implementering af EU-
landbrugsreform i Danmark fase 2 

dec-13 2011 2015  42,2 34,3  95,49 

Investeringsudgifter i alt       42,2 34,3 
 

 

Uddybende beskrivelse af projektet ”Implementering af EU-landbrugsreform i 

Danmark fase 2” 

NaturErhvervstyrelsen implementerer frem mod oktober 2015 ny lovgivning til re-

formperioden 2015-2020. Herunder også elementer i medfør af de nye LDP og EMFF-

programmer.  

 

Reglerne i medfør af den nye lovgivning implementeres i styrelsens eksisterende sy-

stemer til tilskudsadministration.  

 

  

                                                 
8
 Projektet blev afsluttet i 2013 undtagen for den del, der vedrører betalingsrettigheder, som er afsluttet ultimo 2014. 

9
 Fremgår af seneste afrapportering til Statens IT-projektråd, inkl. risikopulje 2,0 mio. kr. 
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BILAG 8: Metode til omkostningsfordeling  
Nedenfor gives en beskrivelse af NaturErhvervstyrelsens omkostningsfordeling. 

 

NaturErhvervstyrelsen økonomistyrer ved registreringer på produktnumre, som afspej-

ler ordninger/aktiviteter. Ved omfordelingen kategoriseres alle produkter i tre katego-

rier 

 

1) Fagligt 

2) Støtte 

3) Fælles 

 

Faglige produkter/Faglige omkostninger 

De faglige produkter er alle de produkter, der direkte har et eksternt fokus – de faglige 

produkter kan altså også kaldes for de brugerrettede produkter. Det kan bl.a. være 

tilskudsordninger eller kontrolområder 

 

Støtteprodukter/Støtteomkostninger 

Støtteprodukter er produkter, der ikke er direkte brugerrettede produkter, men produk-

ter hvor ressourcetrækket udføres som støtte til en begrænset del af de faglige produk-

ter. Der kan være tale om tværgående aktiviteter såsom revision, eller it- systemer, 

som benyttes ved sagsbehandling af ordninger, eller aktiviteter vedrørende krydsover-

ensstemmelse eller markblokke. ”Støtte”-udgifterne knyttes derefter til de faglige pro-

duktnumre som de støtter, så omkostningerne for støtteprodukterne fordeles på de 

relevante faglige produkter. Et it-system kan godt støtte flere ordninger, hvorfor udgif-

terne til dette fordeles over alle de relevante ordninger. 

 

Fællesprodukter/Fællesomkostninger 

Fællesprodukter er de generelle støttefunktioner til de faglige brugerrettede opgaver. I 

modsætning til kategorien ”støtteprodukter” kan de dog ikke siges at vedrøre nogle 

faglige produkter i højere grad end andre. Her vil typisk ligge diverse ledelses- og 

administrationsopgaver, generel bygningsdrift og it i form af officepakke mv..   

 

Når der registreres på fællesprodukter vil omkostningerne blive klassificeret som fæl-

lesomkostninger. Det er dermedde indirekte udgifter som Moderniseringsstyrelsen 

normalt vil kategorisere under overheadudgifter. Omkostninger her vil blive fordelt på 

alle de faglige produkter i organisationen. 

 

Overordnet foregår omkostningsfordelingen ved at det faglige produkt først tillægges 

de direkte omkostninger (trin 1), derefter støtteomkostningerne (trin 2) og slutteligt de 

fælles omkostninger (trin 3).  
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BILAG 9: Reservationer ultimo 2014  
I tabel B.9 er de enkelte reservationer i henhold til tabel 5 i afsnit 2.7 nærmere gen-

nemgået, herunder med oplysninger og forklaringer på de tidsmæssige forskydninger 

af de enkelte projekter og konkrete aktiviteter.  

 
Tabel B.9: Reservationer på hovedkonto § 24.21.01, mio. kr.  
  

Reserveret Reservation Forbrug 
Nye reservatio-

ner Reservation Forventet 
Hovedformål og opgaver 

år 
primo 
20141 2014 2014 

ultimo 
2014 afslutning 

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og 

administration 

- 

107,3 72,1 19,5 54,7 

  

Sigteline-aftale ifm. FFL-2012 (uk 10) 2 2011 59,1 59,1 0,0 0,0 2014 

IT-udvikling inden for en række konkrete IT-

opgaver (uk 10) 3 

2006 

8,2 8,2 0,0 0,0 2014 

CAP post 13 - finansiering (uk 10) 4 2013 40,0 4,8 0,0 35,2 2016 

CAP post 13 - IT (uk 10) 5 2014 0,0 0,0 7,5 7,5 2015 

CFP - IT (uk 10) 6 2014 0,0 0,0 12,0 12,0 2017 

2. Tilskud   9,6 0,4 10,0 19,2   

Vådområde administration (uk 17) 7 2013 7,0 0,0 0,8 7,9 2017 

Vådområde administration (uk 18) 8 2013 2,5 0,4 0,0 2,1 2017 

CAP reform - overløb (uk 10) 9 2014 0,0 0,0 9,2 9,2 2015 

Reserveret i alt   116,8 72,5 29,5 73,9   

1) NaturErhvervstyrelsens videreførelse primo 2014 udgør samlet 150,1 mio. kr. Hovedparten af beløbet henstår som reservere-

de bevillinger, svarende til 116,8 mio. kr. jf. tabel B.9, mens et overført overskud på 33,3 mio. kr. ikke er medregnet i oven-

stående.  

2)  Reservationen på 59.087.939,50 kr. hidrører en bevillingsmæssig sigtelinjeløsning for det tidligere FødevareErhverv til 

dækning af en række merbehov, der bl.a. blev finansieret ved omdisponering af budgetteret forbrug af reserveret bevilling 

primo 2011 i henhold til FL 2012. Ydermere blev der ultimo 2011 reserveret et uudnyttet lønsumsbeløb på 11.400.000,00 kr. 

som led i aftalen om sigteline i forbindelse med udarbejdelsen af FFL2012 til brug for finansiering af den generelle opgaveva-

retagelse. Den oprindelige reservation var på samlet 62.978.089,74 kr. Hele reservationen på 59.087.939,50 kr. har fundet an-

vendelse i 2014. 

3)  Primo 2013 henstod en reservation på samlet 8.206.857,60 kr., der vedrørte finansieringen af en række forsinkede IT-

projekter. Reservationen vedrører bl.a. forsinkede udviklingsopgaver af primært følgende fagsystemer BTAS, MVJTAS, 

TUS, ESDH og Virk.dk. Hele reservationen på 8.206.857,60 kr. har fundet anvendelse i 2014. 

4) I henhold til FL2013 blev der optaget en reservation på samlet 40 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. indgår i den finansieringsaftale, 

der er indgået med Finansministeriet ift. NAERs fremtidige bevillingsløsning. 

Grundet forsinkelser af reformerne vedr. landbrugs- og fiskeriområdet blev NaturErhvervstyrelsens implementering forsinket 

for så vidt angår både IT og faglig implementering. Der blev afsat 20 mio. kr. i reserve specifikt til arbejdet med reformerne, 

som pga. forsinkelsen ikke er blevet brugt i 2013. Derudover blev der reserveret yderligere 20 mio. kr. til de kommende års 

arbejde med reformerne, hvilket også skyldes forsinkelsen af reformerne. 

Ved optagelsen af reservationen i 2013 var den forventede afslutning i 2017. Ved en gennemgang af NAERs samlede reserva-

tioner er den forventede afslutning justeret til 2016. Ultimosaldoen udgør 35.200.447,01 kr. 

5) Vedtagelsen af reformerne vedr. landbrugsområdet har af flere omgange været forsinket, forsinkelsen har bevirket, at refor-

men, som oprindeligt skulle træde i kraft fra 2014 er rykket til ikrafttrædelse 2015. En primær grund til at udskyde ikrafttræ-

delsen til 2015 er, at gennemførselsbestemmelserne heller ikke kunne blive færdige før der var vedtaget en aftale på EU-plan. 

Grundet forsinkelsen af reformen er NaturErhvervstyrelsens implementering forsinket for så vidt angår IT-implementering. 

Derfor reserveres 7,5 mio. kr. til udskudt IT implementering, der oprindeligt var planlagt til at foregå i 2014. På denne bag-

grund viderefører NaturErhvervstyrelsen  et beløb på 7.500.000,00 kr. til anvendelse i 2015. 

6) Vedtagelsen af reformen vedr. fiskeriområdet har af flere omgange været forsinket. Forsinkelsen har bevirket, at reformen 

som oprindeligt skulle træde i kraft fra 2014, er rykket til ikrafttrædelse 2015. Forsinkelse af regelafklaring i særligt EU bety-

der således, at implementeringsarbejdet ikke kan igangsættes til planlagt tid. Det er primært forsinkelsen vedr. omnibusregler-

ne, de regionalt aftalte discardplaner der påvirker, at it-implementeringen er forsinket. Derfor reserveres 12 mio. kr. til ud-

skudt IT implementering, der oprindeligt var planlagt til at foregå i 2014. På denne baggrund  videreføres beløbet på 

12.000.000,00 kr. til anvendelse i 2015 og frem. 

7) Reservationen på 7.033.337,53 kr. blev optaget på FL13, som følge af, at der i forbindelse med tilsagn om tilskud til anlæg i 

kommunale vådområdeprojekter også samtidig reserveres administrative beløb til brug for den senere dækning af jordkøbs-

omkostningerne som led i de planlagte jordkøb. Med henblik på reservering af de bundne midler er beløbet overført via st.kt. 

33/43 fra Naturstyrelsen, mens EU-andelen heraf modsat tilbageføres til Naturstyrelsen, og således at nettobeløbet på 
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7.033.337,53 kr. herefter opspares og videreføres til anvendelse i senere finansårDer videreføres et beløb på 829.426,79 kr. til 

den oprindelige reservation på 7,0 mio. kr. samlet 7.862.764,32 kr. til anvendelse i 2015 og frem. Ultimosaldoen udgør 

7.862.764,32 kr. 

8) Reservationen primo 2014 på 2.521.444,47 kr. fremkommer som følge af, at der i forbindelse med tilsagn om tilskud til anlæg 

i statslige vådområdeprojekter også samtidig reserveres administrative beløb til brug for den senere dækning af jordkøbsom-

kostningerne som led i de planlagte jordkøb. Ultimosaldoen udgør herefter 2.094.677,43 kr. 

9) I forbindelse med overgangen mellem to reformperioder var det forudsat, at hovedparten af sagerne vedr. den netop afsluttede 

reformperiode ville være færdigbehandlede med udgangen af 2014. På baggrund af produktionsplanen og budgettet for Areal-

tilskud, Produktion er der foretaget en opgørelse af, hvor meget overløb, der vil være fra den ene reformperiode til den anden.  

Baseret på det budgetterede lønforbrug i 2015 vedr. enkeltbetalingsordningen for 2012-2014 samt forbruget på artikel 68 sa-

ger, er det estimeret, at der udskydes opgaver svarende til lønudgifter på 7,1 mio. kr. Ydermere er der medtaget udskudte ud-

gifter til vikarer samt porto vedrørende enkeltbetalingsordningen 2013. Da der hele tiden har været forventet et vist overløb er 

her kun medtaget halvdelen af de budgetterede udgifter, svarende til 2,1 mio. kr. På denne baggrund viderefører NaturEr-

hvervstyrelsen  beløbet på 9.200.000,00 kr. til anvendelse i 2015. 

 

 

BILAG 10:NaturErhvervstyrelsens finanslovskonti  
I nedenstående tabel B.10a og b vises en oversigt over samtlige de af NaturErhverv-

styrelsen administrerede finanslovskonti på hovedkontoniveau, og de af Statens Ad-

ministration (SAM) administrerede finanslovskonti på hovedkontoniveau. 

  
Tabel B.10a: Oversigt over NaturErhvervstyrelsens finanslovskonti 

Hovedkonto Kontonavn 

24.21.01. 
NaturErhvervstyrelsen (Driftsbev.) 

24.21.02. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) 

24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.) 

24.21.06. Renter 

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

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.) 

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) 

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

24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse (Reservationsbev.) 

24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning (Reservationsbev.) 

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget 

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden) 

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (Reservations-

bev.) 

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren 

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (Reservationsbev.) 

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.) 
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24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.) 

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) 

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn 

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) 

24.42.11. Eksportstøtte (Lovbunden) 

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (Lovbunden) 

24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (Lovbunden) 

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (Lovbunden) 

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (Lovbunden) 

 

 
Tabel B.10b: Oversigt over de af Statens Administration (SAM) administrerede finanslovs-

konti. 
Hovedkonto Kontonavn 

24.21.04. 
Forskellige tilskud  

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden) 

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget 

24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån 

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren 
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BILAG 11: Opgørelse af resultatkontrakten  
 
Tabel B.11a: Oversigt over målopfyldelse 2014 

Mål Vægt i kontrakt Slutstatus 
Vægtet 
resultat 

Rk 1: Sikker implementering af EU-reformen på landbrugsområdet 12 pct. Opfyldt 12 pct. 

Rk 2: It-understøttelse af EU-landbrugsreformen og EU-fiskerireformen 12 pct. Opfyldt 12 pct. 

Rk 3: Udbetaling af enkeltbetaling 12 pct. Opfyldt  12 pct.  

Rk 4: God og retvisende økonomistyring 10 pct. Delvis opfyldt    3 pct.  

Rk 5: Performance på Tast selv 9 pct. Delvis opfyldt   7,5 pct.  

Rk 6: Tilsagnsgivning under LDP og EFF-programmerne (sagsbehandlingsti-

der) 
9 pct. Opfyldt  9 pct.  

Rk 7: Reduktion af underkendelser 8 pct. Opfyldt   8 pct.  

Rk 8: Effektivisering og prioritering 8 pct. Opfyldt  8 pct.  

Rk 9: Klagesagsbehandling 6 pct. Delvis opfyldt  3 pct.  

Rk 10: Forbedret kundebetjening 5 pct. Delvis opfyldt 4 pct. 

Rk 11: Implementering af kontrolstrategi 5 pct. Opfyldt  5 pct.  

Rk 12: Gebyrområdet 4 pct. Opfyldt 4 pct. 

 

Opfyldte mål 
  8 70 pct. 

Delvist opfyldte mål 
 

4 17,5 pct. 

    

 

 
 
Tabel B.11b: Detaljeret gennemgang af målopfyldelsen 2014 

 
Nr. Overskrift Vægt 

1 
Sikker implementering af EU-reformen på landbrugsområdet 12 pct. 

Resultatkrav:  

EU’s landbrugsministre vedtog den 26. juni 2013 reform af landbrugspolitikken gældende fra 2015 til 2020. I løbet af 

efteråret 2013 og foråret 2014 fastlægges de præcise regler i reformen via gennemførelsesbestemmelser. Reformen 

sætter i vid udstrækning nye rammer for udbetaling af støtte, og det har konsekvenser for både landbrugere og myndig-

heder. For at sikre landbrugernes mulighed for at ansøge om og få udbetalt direkte støtte i 2015, er det væsentligt at 

prioritere implementeringen af reformens elementer i 2014. Det er dels vigtigt, fordi landbrugerne har behov for at 

kende de præcise regler, og dels fordi de administrative systemer og kontrolrutinerne skal være forberedt, når støttean-

søgningerne modtages primo 2015.  

 

NaturErhvervstyrelsen skal implementere reformen i lovgivning og de administrative systemer, således at de danske 

landbrugere kan søge om og få udbetalt støtte. Der skal her ske:  

 

 

1. Udstedelse af nationale bekendtgørelser og foretage statsstøttenotifikation i EU inden 1. august 2014. 



  43 

2. Sikring af, at de administrative systemer er klar til drift pr. 1. januar 2015. 

Slutstatus: Opfyldt (12 procentpoints) 

 

Ad 1 

Bekendtgørelserne er alle udstedt inden den 1. august i overensstemmelse med målet. Notifikation er ligeledes meddelt 

Kommissionen i tidsrummet frem til 1. august.  

 

(opfyldt) 

 

Ad 2 

De administrative systemer (åbning af tast selv-service) er forberedt med mod 1. januar med henblik på åbning for 

brugerne  pr. 1. februar 2015 som forudsat.  

 

 

(opfyldt) 

 

2  It-understøttelse af EU-landbrugsreformen og EU-fiskeri-

reformen 

12 pct. 

Resultatkrav:  

Til håndtering af reformerne på landbrugs- og fiskeri området skal gennemføres en række større IT-projekter.   

 

It-understøttelse af landbrugsreformen 

NaturErhvervstyrelsen har i forbindelse med den tidligere landbrugsreform fået udviklet systemet CAP-TAS. Systemet 

udgør sammen med det grafiske informationssystem (GIS) IMK2 NaturErhvervstyrelsens fremadrettede platform til 

areal- og tilskudsadministration. Reformen ventes i al væsentlighed at kunne implementeres med nuværende funktiona-

litet i CAP-TAS og IMK2. 

 

Projekterne er overordnet set inddelt i 2 faser, hvor fase 1 omhandler implementering af ny betalingsrettighedsservice, 

implementering af finansiel disciplin samt opsætning af overgangsforanstaltninger. Fase 2 omfatter opsætning af æn-

dringerne af de direkte betalinger samt ordninger under landdistriktsprogrammet og fiskeriprogrammet (EMMF).  

 

Mål for fase 1 

Det skal sikres, at betalingsrettighedsservicen er implementeret, så det kan anvendes i ansøgningsrunden der starter 1. 

februar 2015 og arbejdsplan og budget skal overholdes. 

 

Mål for fase 2 

Forberedelse skal ske i henhold fastlagt plan og budget med implementering pr. 1. februar 2015.  

 

It-understøttelse af fiskerireformen 

Implementering af reformen på fiskeriområdet medfører, at der skal ske omfattende tilpasninger af de eksisterende it-

systemer til understøttelse af fiskeriforvaltningen. Tilpasningerne skal primært ske ift. landingsforpligtelsen og områ-

derne med begrænset fiskeriaktivitet. 

 

NaturErhvervstyrelsen skal i den forbindelse sikre, at de ændrede it-systemer til brug for de nye kontrolkrav er klargjort 

til ikrafttræden i 2015. Risikovurdering i forhold til IT-tilretningerne skal fremsendes til Statens IT-projektråd forud 

herfor. 

 

Slutstatus: Opfyldt (12 procentpoints) 

 

Ad fase 1 

Betalingsrettighedsservicen er implementeret så den kan anvendes i ansøgningsrunden, der starter 1. februar 2015. Den 

endelige projektsum for fase 1 blev på 16,6 mio. kr. og budgettet er tillige med arbejdsplanen overholdt.  

 

(opfyldt) 

 

Ad fase 2 

Forberedelsen er sket i henhold til plan og budget. Fællesskemaet til 2015 åbnede, som forventet pr. 1. februar 2015. 

Der er sket opsætning i 2014 af en række ordninger under LDP samt EMFF. 

 

(opfyldt) 
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Ad fase 3 (fiskerireformen) 

Da regelafklaringsarbejdet i EU-regi ikke har fulgt den forudsatte tidsramme er der derfor på det foreliggende grundlag 

foretaget en minimumsimplementering af landingsforpligtelsen i IT-systemerne, der muliggør, at fiskerierhvervet kan 

overholde gældende regler på området.  

 

Risikovurdering af IT-projektet hos Statens IT-projektråd er fremsendt forud herfor. 

 

(opfyldt)      

 

 

 

3 Udbetaling af enkeltbetaling 12 pct. 

Resultatkrav:  

NaturErhvervstyrelsen udbetaler ved første udbetalingsdag 1. december 95 pct. af ansøgningerne om Enkeltbetaling. 31. 

december er 97 pct. af ansøgningerne om Enkeltbetaling udbetalt. Udbetalinger under enkeltbetalingsordningen foreta-

ges i perioden fra 1. december til 30. juni i det følgende kalenderår, jf. EU regelsættet. Støtten for 2014 udbetales såle-

des senest 30. juni 2015. 

 

Slutstatus: Opfyldt (12 procentpoints) 

 

NaturErhvervstyrelsen udbetalte ved første udbetalingsdag (1. december) 95,4 pct. af ansøgningerne og ved udbeta-

lingsdagen (31. december) var 97,4 pct. af sagerne udbetalt.   

 

4  God og retvisende økonomistyring 10 pct. 

Resultatkrav:  

Udgiftsloftet i staten indebærer begrænsede muligheder for disponering af mindreforbrug i efterfølgende år. Dette med-

fører skærpede krav til at de planlagte aktiviteter afholdes inden for finansåret. Der er derfor behov for retvisende øko-

nomistyring.  

 

NaturErhvervstyrelsens løbende prognoser for årets forbrug på driftsbevillinger skal være retvisende. Dette måles på 

hvorledes skønnet fra nettoforbruget ved kvartalsrapporteringen afviger fra det realiserede nettoforbrug for hele året. 

o Afvigelsen ved 1. kvartalsrapportering må være på 3 pct. 

o Afvigelsen ved 2. kvartalsrapportering må være på 2 pct. 

o Afvigelsen ved 3. kvartalsrapportering må være på 1 pct. 

 

 

Slutstatus: Delvis opfyldt (3 procentpoints) 

 

Afvigelserne er på henholdsvis 6 pct. efter 1. kvartal, 5 pct. efter 2. kvartal og 1 pct. efter 3. kvartal. 1 delmål er således 

opfyldt. 

  

 

 

5 Performance på Tast selv 9 pct. 

Resultatkrav:  

Der er i landbruget stor fokus på, at NaturErhvervstyrelsen kan levere en optimal performance på Tast-selv-service, 

således at systemet opleves både som et stabilt system og samtidig overholder de udmeldte svartider.  Mål for indsatsen 

vil være at sikre størst mulig service over for styrelsen kunder og således sikre, at de svartider, som er opstillet og ud-

meldt til erhvervet, bliver overholdt.  

 

Svartidsmålene for ansøgningsrunden 2014 er: 

 

1. Skemakontrol: 50 sek. 

2. Import af markkort med 50 marker i IMK: 30 sek. 

3. Load af kort i IMK: 6 sek. 

4. Udvalgte beregninger: 10 sek. i gennemsnit for 4 beregninger (indlæs randzoner, indlæs markblokke, indlæs 

marker til skema for gødningskvote og efterafgrøder, indlæs tilsagn) 

5. Opret Skema Midlertidig rettighedsoverdragelse: 80 sek. 
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6. Åbn Oversigter og Breve: 10 sek. 

 

Slutstatus: Delvis opfyldt (7,5 procentpoints)  

 

1. Skemakontrol: 50 sek. Resultat: 28,9 sek. (opfyldt) 

2. Import af markkort med 50 marker i IMK: 30 sek. Resultat: 12,6 sek. (opfyldt) 

3. Load af kort i IMK: 6 sek. Resultat: 4,3 sek. (opfyldt) 

4. Udvalgte beregninger: 10 sek. i gennemsnit for 4 beregninger (indlæs randzoner, indlæs markblokke, indlæs 

marker til skema for gødningskvote og efterafgrøder, indlæs tilsagn). Resultat: 11,6 sek. (ikke opfyldt) 

5. Opret Skema Midlertidig rettighedsoverdragelse: 80 sek. Resultat: 35,6 sek. (opfyldt) 

6. Åbn Oversigter og Breve: 10 sek. Resultat: 4,2 sek. (opfyldt) 

 

1 af 6 delmål er ikke overholdt og det samlede mål dermed delvis opfyldt. 

 

  

6  Tilsagnsgivning under LDP og EFF-programmerne (sagsbe-

handlingstider) 

9 pct. 

Resultatkrav: 

Ikke arealbaserede ordninger 

Det er NaturErhvervstyrelsens mål, at 90 pct. af fuldt oplyste sager meddeles tilsagn eller afslag senest 3 måneder efter 

ansøgningsfristen udløb, og at der ved anmodning om udbetaling sker udbetaling senest 1 måned efter modtagelsen. 

Hvis udbetalingsansøgningen udtages til fysisk kontrol, vil udbetalingstiden blive forøget med 2 måneder. 

 

Arealbaserede ordninger 

Det er NaturErhvervstyrelsens mål, at 70 pct. af tilsagnsansøgningerne på miljø- og økologiordningerne modtaget i 

Fællesskemaet inden ansøgningsfristens udløb er færdigbehandlet pr. 1. september. Alle tilsagnsansøgningerne skal 

være færdigbehandlet inden årets udgang. 

 

 

Slutstatus: Opfyldt (10 procentpoints) 

 

 

Ad ikke arealbaserede ordninger 

Der er for året givet tilsagn eller afslag i 91 pct. af sagerne under LDP/EFF inden for sagsbehandlingsfristen, og i 91 

pct. af sagerne er der fortaget udbetaling i henhold til udbetalingsfristerne. 

(opfyldt) 

Ad arealbaserede ordninger 

Der er pr.1. september 2014 givet tilsagn i 77,9 pct. af sagerne og pr. 31. december 2014 100 pct. af sagerne. 

 (opfyldt) 

 

 

 

7 Reduktion af underkendelser 8 pct. 

Resultatkrav: 

Underkendelser af den danske forvaltning af EU’s støtteordninger er i stigende grad et risikoområde for NaturErhverv-

styrelsen. Det er derfor afgørende, at der sættes målrettet ind på at forebygge underkendelser bedst muligt. Som opfølg-

ning på tværgående analyse af NaturErhvervstyrelsens tilskudsadministration er der i perioden 2013-2015 afsat ekstra 

midler med henblik på at reducere risikoen for underkendelser fremadrettet.  

 

Målene er:  

 

 At korrigerende foranstaltning på alle særligt prioriterede henstillinger implementeres inden for 4 måneder 

 At der ikke optræder områder med karakteren ”2” fra ekstern revisor i fondsåret, som løber fra oktober 2013 - 

oktober 2014.  

 At der gives blank påtegning på regnskaberne for EGFL og ELFUL for fondsåret 2014 af det godkendende 

organ.  

 



  46 

 

Slutstatus: Opfyldt (8 procentpoints)   

 

 

Ad henstillinger 

Der var ved udgangen af 2014 ingen særligt prioriterede henstillinger i styrelsen med henblik på løsning ved korrige-

rende foranstaltninger.    

 

(opfyldt) 

 

Ad karakter fra ekstern revisor 

I Deloitte rapporten for 2014 har NAER opnået karakteren 3 og 4 for alle områder, der er omfattet af karakterer og der 

optræder ikke områder med karakteren 2.  

 

(opfyldt) 

 

Ad påtegning 

Deloitte har ikke taget forbehold for EGFL og ELFUL regnskaberne for 2014.  

 

(opfyldt) 

 

 

8 Effektivisering og prioritering 8 pct. 

Resultatkrav: 

NaturErhvervstyrelsen står over for store økonomiske udfordringer de kommende år. Bevillingerne er faldende samtidig 

med at der kommer nye og store opgaver til såsom de nye landbrugs- og fiskerireformer. Til håndtering af denne øko-

nomiske udfordring har NaturErhvervstyrelsen fokus på effektiviseringer og opgavebortfald.  

 

Styrelsen skal inden 30. juni 2014 udarbejde et katalog over effektiviseringer, der håndterer budgetudfordringerne for 

2015 og er klar til budgetprocessen for 2015. 

 

Slutstatus: Opfyldt (8 procentpoints) 

 

Katalog over effektiviseringer blev oversendt den 10. juni 2014. 

 

(opfyldt) 

 

9 Klagesagsbehandling 6 pct. 

Resultatkrav 

Fødevareministeriet har fokus på høj kvalitet i afgørelserne af de behandlede sager, herunder at antallet af klager over 

afgørelserne reduceres. Dette kvalitetsfokus indebærer også en klar kommunikation, så afgørelser og præmisser er 

forståelige for virksomhederne 

 

Mål 1: Højest 4 pct. af klager over sagsbehandling, afgørelser mv., som Fødevareministeriets klagecenter modtager på 

NaturErhvervstyrelsens område, må føre til omgørelser eller hjemvisning til fornyet sagsbehandling. 

 

Fødevareministeriet har endvidere stort fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden på klagesager og der er derfor 

opstillet produktionsplaner for klagesagsproduktionen i NaturErhvervstyrelsen i 2014 og frem. 

 

Mål 2: NaturErhvervstyrelsen skal sagsbehandle det antal klager, som er indeholdt i den aktuelle produktionsplan, 

således at sagsbehandlingstiden falder.  

 

Slutstatus: Delvis opfyldt (3 procentpoints)   

 

 

Ad delmål 1 

I året er omgjort og hjemvist 76 sager ud af 805 sager, som er oversendt til Fødevareministeriets klagecenter svarende 

til 9,4 pct.  For hver af grupperne er 8,6 pct. hjemvist og 0,9 pct. omgjort.  

 

(ikke opfyldt) 
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Ad delmål 2 

Ved ophør af produktionsplanen i 2014 var resultat følgende fordelt på enheder:  

 

Direkte Betalinger  

Enheden skulle i henhold til produktionsplanen løse 305 sager – enheden har løst 312 sager. Sagsporteføljen skulle 

nedbringes til 45 sager. Enheden har nedbragt antallet til 26 sager. Den gennemsnitlige liggetid er faldet fra 152 dage til 

55 dage (fra 1. august 2013 til 31. juli 2014).  Planen er oveholdt. 

 

Bæredygtighed 

1) Tilskudsområdet: Enheden skulle nedbringe sin sagsportefølje, så den ved udgangen af juli 2014 udgjorde 25 sager. 

Enheden har nedbragt antallet af sager til 18. Den gennemsnitlige liggetid er faldet fra 204 dage til 27 dage (fra 1. au-

gust 2013 til 31. juli 2014). Planen er overholdt. Planen er overholdt. 

 

2) Randzoner: Enheden skulle nedbringe sin sagsportefølje til 9 sager. Enheden har nedbragt antallet til 0 sager ved 

udgangen af juli 2014. Den gennemsnitlige liggetid er faldet fra 245 dage til 0 dage (fra 1. august 2013 til 31. juli 2014). 

Planen er overholdt. 

 

Miljøregulering 

1) KO-øvrige sager: Enheden skulle nedbringe sin sagsportefølje til 23 sager, men antallet er sager 43 ved periodens 

udgang. Den gennemsnitlige liggetid er faldet fra 192 dage til 169 dage (fra 1. august 2013 til 31. juli 2014). Planen er 

delvis overholdt. 

 

2) Sort gødning: Enheden skulle nedbringe sin sagsportefølje til 0 sager. Enheden havde ved udgangen af juli 77 sager. 

Den gennemsnitlige liggetid er steget (fra 1, august til 31. juli). Planen er ikke overholdt. 

 

Projektdesign 

1) Ikke-LAG: Enheden skulle i henhold til produktionsplanen løse 226 sager. Enheden har løst 227 sager. Der-

udover er liggetiden nedbragt fra 247 dage til 73 dage (fra 1. august 2013 til 31. juli 2014). Planen er over-

holdt. 

 

(delvis opfyldt) 

 

 

10 Forbedret kundebetjening   4 pct. 

Resultatkrav: 

 
Kundevejledning 

NaturErhvervstyrelsen har i 2013 etableret en fælles kundevejledning og arbejdet hermed fortsætter i 2014. Der er i den 

forbindelse udviklet KPI, som udtrykker hvor lang tid kunden i gennemsnit er i kø til svar på henvendelse.  

 

Den gennemsnitlige kø-ventetid er maksimalt 2 minutter. 

  

Kundeundersøgelse 

NaturErhvervstyrelsen har i 2013 endvidere gennemført en kundeundersøgelse, som har medført, at der i 2014 imple-

menteres en række initiativer med henblik på at forbedre omdømmet hos alle kunder - såvel slutkunder som konsulen-

ter.   

 

Et af disse initiativer vedrører forbedringer af breve og vejledningers ordlyd, så styrelsen sikrer tydelig, klar og hand-

lingsorienteret kommunikation med omverdenen.  

 

Målet er, at der sker forbedringer i den skriftlige kommunikation med omverdenen, og, at dette skal sikres ved, at ord-

lyden i de udgående breve gennemgås med henblik på at fastsætte behov. Måltal for antallet af breve, som skal ændres, 

fastlægges senest med udgang af 1. halvår på baggrund af en konkret gennemgang og analyse.    

 

Slutstatus: Opfyldt (5 procentpoints) 

 

Ad Kundevejledning 

Den gennemsnitlige kø-ventetid var på  0,9 minutter. 

 
 (opfyldt) 
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Ad Kundeundersøgelse 

Det blev ved udgangen af 1. halvår besluttet at gennemgå 200 breve med henblik på gennemskrivning, Alle disse breve 

er i 2014 blev gennemskrevet. Derudover er testet 15 breve. Det internt fastsatte mål var 25 breve. Testen er foregået 

således, at interessenterne er blevet spurgt til både nye og gamle breve (både forståelse og overordnet forståelse) - og at 

man derefter har skullet angive præference. Der var her entydig præference for det nye brev i 14 ud af 15 tilfælde. 

Dokumentation foreligger både i form af videooptagelser, tilbagemelding pr. mail, referater af interview og afrapporte-

ring fra Megafon. 

 

(delvis opfyldt) 

 

11 Implementering af ny kontrolstrategi 5 pct. 

Resultatkrav: 

NaturErhvervstyrelsen har i 2013 udarbejdet en ny kontrolstrategi dækkende såvel jordbrugs- som fiskerikontrollen. I 

forbindelse med implementeringen af kontrolstrategien arbejdes der i de kommende år med 23 initiativer fordelt på 6 

indsatsområder. I forhold til de overordnede mål for kontrolstrategien kan der i 2014 udpeges følgende 3 indsatsmål: (1) 

Samling af risikoudpegning i enheden ”Risiko”, (2) Kodeks for gode kontrolbesøg, og (3) Bedre samspil mellem det 

centrale og decentrale niveau. 

 

 

Mål 1: 

Med henblik på at øge en risikobaseret kontrolanvendelse skal der inden udgangen af 2. kvartal foretages en analyse af, 

om hel eller delvis samling af risikoanalyser og risikoudpegning i enheden ”Risiko” medfører effektivisering- eller 

kvalitetsforbedringer.   

 

Mål 2: 

I samspil med erhververne på både jordbrugs- og fiskeriområdet skal der skal inden udgangen af 2. kvartal foreligge et 

kodeks for afvikling af det gode kontrolbesøg. Kodeks for det gode kontrolbesøg skal være implementeret i kontrollen 

inden udgangen af året.  

 

Mål 3: 

Med henblik på at sikre et bredere tværgående samspil mellem især kontrolområdets decentrale del og regulerings- og 

tilskudsområdet skal der inden udgangen af 3. kvartal etableres faste procedure for inddragelse af kontrollørernes erfa-

ringer i forbindelse med udarbejdelse af nye regler og vejledninger i de faglige enheder.  Endvidere skal der være etab-

leret en ”tilbagerapporteringsmekanisme”, hvor kontrollørernes erfaring med de eksisterende reglers kompleksitet og 

virkemåde opsamles og anvendes fremadrettet i regeldannelsen.  

 

Slutstatus: Opfyldt (5 procentpoints)   

 

 

Ad delmål 1 

Indstillingsnotat med indstilling om overflytning af arbejdet med den risikobaserede kontroludvælgelse for 29 kontrol-

opgaver blev udfærdiget i henhold til tidfristen og er efterfølgende godkendt i direktionen.  

 

(opfyldt) 

 

Ad delmål 2 

Kodeks for det gode kontrolbesøg er implementeret ved, at alle kontrollører er gjort bekendte med kodeks eksistens og 

indhold, og har drøftet det lokalt i deres afdelinger. En stor del af kontrollørerne samt flere medarbejdere fra den centra-

le del  har samtidigt deltaget i særlige temadage om kodeks. På grund af travlhed med at nå kontrolmål på jordbrugsom-

rådet inden fristerne i efteråret 2014 er enkelte af temadagene dog udsat til afholdelse her i starten af 2015. 

 

(opfyldt) 
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Ad delmål 3 

Vejledning for erfaringsopsamling blev godkendt i direktionen den 4. september 2014. Målet om etablering af en ”til-

bagerapporteringsmekanisme” er opfyldt som et resultat af gennemført udpegning af relevante medarbejdere blandt 

kontrollører og andre fagpersoner. 

 

(opfyldt) 

 

 

12 Gebyrområdet 4 pct. 

Resultatkrav: 

NaturErhvervstyrelsen skal i sin administration af styrelsens gebyrordninger sikre, at ordningerne er i økonomisk balan-

ce i henhold til budgetvejledningens bestemmelser og særlige bevillingsbestemmelser på finansloven, samt at de i ge-

byrhandlingsplanen beskrevne målsætninger for en omkostningsreduktion på styrelsens gebyrordninger i perioden 

2010-2014 opfyldes. Styrelsen skal i den forbindelse have fokus på, at årets resultat for styrelsens gebyrordninger med-

fører en reduktion af akkumulerede ubalancer. 

 

Slutstatus: Opfyldt (4 procentpoints) 

Den samlede ubalance på alle gebyrordninger var ultimo 2013 på  -2,7 mio. kr. og er ultimo 2014 på +0,6 mio. kr.   

 

Øvrigt delmål om opfyldelse af gebyrhandlingsplanens målsætninger er efter aftale med departementet udgået. 

 

 

 


