
 

Årsrapport 

2012 
 

 

 

 
APRIL 2013 

 

 

 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

NaturErhvervstyrelsen 



  1 

 

Årsrapport 2012 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 

Fax: 33 95 80 80 

 

E-mail: mail@naturerhverv.dk 

Websted: www.naturerhverv.fvm.dk  

 
Forsidebilledet er fra Fødevareministeriets interne fotobank 

 

 

ISBN 978-87-7120-412-4 (Web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@naturerhverv.dk
http://www.naturerhverv.fvm.dk/


  2 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

1. BERETNING ....................................................................... 3 

1.1 PRÆSENTATION AF NATURERHVERVSTYRELSEN ................................................. 3 

1.2 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER ................................................................................ 3 

1.3 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT ............................................................................ 5 

1.4 OPGAVER OG RESSOURCER ..................................................................................... 6 
1.4.1 OPGAVER OG RESSOURCER: SKEMATISK OVERSIGT ................................................................. 6 
1.4.2 REDEGØRELSE FOR RESERVATIONER ........................................................................................... 7 
1.5 ADMINISTREREDE UDGIFTER OG INDTÆGTER ....................................................... 8 

1.6 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR ........................................................... 10 

2. MÅLRAPPORTERING ................................................... 12 

2.1 MÅLRAPPORTERING: SKEMATISK OVERSIGT ...................................................... 12 

2.2 MÅLRAPPORTERING – UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER ..................... 13 

3. REGNSKAB ....................................................................... 18 

3.1 REGNSKABSPRAKSIS ............................................................................................ 18 

3.2 RESULTATOPGØRELSEN ....................................................................................... 18 

3.3 BALANCEN ............................................................................................................ 20 

3.4 EGENKAPITALFORKLARING.................................................................................. 21 

3.5. OPFØLGNING PÅ LÅNERAMMEN .......................................................................... 22 

3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT ........................................................................... 23 

3.7 BEVILLINGSREGNSKAB ......................................................................................... 24 

4. PÅTEGNING ..................................................................... 26 

5.  BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN ..................................... 27 

BILAG 1: ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ................................................................. 27 

BILAG 2: NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN .......................................................... 28 

BILAG 3: NOTER TIL BALANCEN ............................................................................... 29 

BILAG 4: INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED ............................................................ 31 

BILAG 5: GEBYRREGNSKAB ...................................................................................... 33 

BILAG 6: TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER .................................................... 36 

BILAG 7: FORELAGTE INVESTERINGER ..................................................................... 37 

BILAG 8: METODE TIL OMKOSTNINGSFORDELING ................................................... 39 

BILAG 9: RESERVATIONER ULTIMO 2012 ............................................................... 40 

BILAG 10:NATURERHVERVSTYRELSENS FINANSLOVSKONTI .................................. 44 

BILAG 11: OPGØRELSE AF UDVIKLINGSKONTRAKTEN ............................................. 45 
 

  



  3 

1. BERETNING   

1.1 Præsentation af NaturErhvervstyrelsen  
NaturErhvervstyrelsen  (driftsbevilling) er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri og er etableret ved en fusion den 1. oktober 2011 af de tidligere 

direktorater: Fiskeridirektoratet,  FødevareErhverv og hovedparten af  Plantedirektora-

tet. 

 

Styrelsen er etableret som led i en større omorganisering i hele Fødevareministeriet, 

hvor faglige og politiske opgaver på ministerområdet i højere grad skal varetages i 

styrelserne, og hvor styrelserne skal have fokus på løbende at udvikle og effektivisere 

opgavevaretagelsen til gavn for ministeriets kunder og samfundet.  

 

Fødevareministeriet har i 2012 udarbejdet fire strategiske pejlemærker, der skal sætte 

rammer og retning for koncernens og dermed også NaturErhverstyrelsens opgavevare-

tagelse i de kommende år. Det drejer sig om ”Et erhverv i vækst og udvikling”, ”Grøn 

omstilling af fødevareerhvervet”, ”Tættere på omverden” og ” En handlekraftig og 

nytænkende organisation”. Styrelsens mission, vision og strategiske indsatsområder 

skal medvirke til at understøtte og fremme disse pejlemærker.  

 

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 2012 tilskud for i alt 9,8 mia. kr. til landmænd, gartnere, fiskere, virksomheder 

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

EU. 

 

Alle landmænd, fiskere og en bred kreds af virksomheder, organisationer, forskere og 

myndigheder er i kontakt med NaturErhvervstyrelsen, der har afdelinger, inspektorater 

og skibe over hele landet. 

 

En samlet oversigt over, hvilke hovedkonti på Finansloven NaturErhvervstyrelsen 

administrerer, findes i bilag 10.  

 

For yderligere oplysninger om NaturErhvervstyrelsen henvises til 

www.naturerhverv.dk. 

 
 

1.2 Årets faglige resultater 
NaturErhvervstyrelsen vurderer, at årets faglige resultater overordnet har været til-

fredsstillende, hvilket skal ses i lyset af, at 2012 har været et år med store ekstraordi-

nære opgaver. Styrelsen har foruden sit normale faglige virke blandt andet skullet 

http://www.naturerhverv.dk/
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varetage EU-formandskabet, udføre store interne opgaver i forbindelse med virksom-

hedsfusionen, samtidigt gennemføre en række effektiviseringer, implementere et nyt 

CAP TAS it-system og gennemførenye faglige tiltag såsom randzonelovgivningen. 

 

De væsentlige resultater præsenteres i det følgende:  

 

NaturErhvervstyrelsen har i en stor del af 2012 befundet sig i en forandringsproces, 

der kan karakteriseres ved 5 sideløbende processer, der har medført forandringer for 

alle medarbejdere:  

1. Gennemførelse af fusionen,  

2. En ny organisering,  

3. Personaletilpasninger,  

4. Nye snitflader internt og til departementet samt  

5. Udarbejdelse af en helt ny retning for styrelsen.  

 

NaturErhvervstyrelsen har herudover haft fokus på at forbedre kundernes tilfredshed 

med styrelsen og skabe en kundekultur i styrelsen. Dette arbejde fortsætter ind i 2013. 

Endelig er etableret et fælles, tværgående politikcenter i styrelsen med en egentlig 

analyseenhed.  

 

I forlængelse af omorganiseringen udarbejdede styrelsen i 2012 sin første virksom-

hedsstrategi, Grobund, som dækker årene 2013-2016. Den nye strategi består af tre 

overordnede temaer; Grøn omstilling, Omverden og Handlekraftig organisation. Den 

nye strategi sætter retningen for NaturErhvervstyrelsen de kommende år og skal være 

med til at realisere styrelsens vision. 

 

Derudover har NaturErhvervstyrelsen fået 5 værdier; Nytænkning, Åbenhed, Ansvar-

lighed, Faglighed og Engagement. Værdien Nytænkning er en nyskabelse, mens de 

øvrige 4 værdier er de oprindelige værdier fra Fødevareministeriet. Disse værdier skal 

omsættes til adfærd hos medarbejderne samt sikre samspillet mellem natur og erhverv 

gennem regulering, tilskud, kontrol og dialog.  

 

Styrelsen har i 2012 fortsat bestræbelserne og arbejdet med løbende effektiviseringer 

som følge af fusionen og den nye organisering samt opfyldelse af de generelle effekti-

viseringskrav i staten. I forbindelse med ”Effektiv administration i staten” har det 

blandt andet udmøntet sig i udarbejdelse af ny søværts kontrolstrategi, reduktion i 

antallet af støtteordninger og ændring i det administrative set-up i forhold til jord-

brugskommissioner (gennemføres i 2013). Disse effektiviseringer og opgavemålret-

ninger vil blive fuldt indfaset i løbet af 2013.  

 

NaturErhvervstyrelsen bidrog til det danske EU-formandskab i 1. halvår 2012. Natu-

rErhvervstyrelsen var i den forbindelse vært for en direktørkonference i Horsens, hvor 

deltagere fra 31 lande var med til arrangementet., Her drøftede man, hvordan den 

kommende reform af den fælles landbrugspolitik mest hensigtsmæssigt kan gennem-

føres i praksis. Deltagerne kom fra de 27 medlemslande og 4 ansøgerlande (Kroatien, 

Serbien, Tyrkiet og Island). Desuden var der deltagere fra DG Agri, Revisionsretten, 

Forligsorganet og Europa Parlamentet. 

 

Udover afholdelse af direktørkonferencen har NaturErhvervstyrelsen været med til at 

drive arbejdet med den nye landbrugsreform, sikre et godt samarbejde mellem med-

lemslandene, og udarbejde kompromisforslag som kunne samle opbakning blandt 

landene.  
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NaturErhvervstyrelsen udbetalte enkeltbetalingsstøtte til 96,0 % af ansøgerne pr. 1. 

december 2012 og 97,3 % inden årets udgang. Det fastsatte udbetalingsmål blev nået 

samtidig med at omorganiseringen har krævet et stort fokus hos medarbejderne I for-

bindelse med udbetaling af enkeltbetalingsstøtten gennemførte NaturErhvervstyrelsen 

den de fysiske arealkontroller, således at støtten kunne udbetales og resultatmålet nås. 

I 2012 blev der i alt udført 2.598 fysiske arealkontroller.  

 

NaturErhvervstyrelsen har i 2012 som led i udmøntningen af effektiv administration i 

staten udarbejdet en ny søværts kontrolstrategi. Strategien skal sikre en mere effektiv 

anvendelse af kontrolressourcerne bl.a. set i lyset af udviklingen i den fælles EU-

fiskeripolitik og nye teknologiske hjælpemidler. Desuden har den taget udgangspunkt 

i, at det fiskerikontrolskib, som styrelsen fik bygget på et værft i Spanien, ikke kom-

mer i drift, da skibet ikke lever op til de krav, der var stillet i kontrakten. Søværts kon-

trolstrategien indebærer bl.a., at det gamle fiskerikontrolskib ”Nordsøen” udfases og 

det tidligere fiskerikontrolskib ”Havørnen” indsættes igen, samtidig med at kontrol-

skibet ”Havternen” bemandes med 3 besætninger i stedet for som hidtil 2 besætninger. 

 

NaturErhvervstyrelsen har i 2012 haft en tilfredsstillende opfyldelse af sine kontrolmål 

på jordbrugs- og fiskeriområdet, og udbetaling af sager under artikel 68 er sket inden 

for de fastsatte tidsfrister.   

 

Randzonelovens ikrafttræden har været et væsentligt omdrejningspunkt i året, og sty-

relsen har bidraget i forhold til lovbehandling og etablering af en kompensationsord-

ning, herunder etableringen af en administrationsmodel for ordningen.  

 

 

1.3 Årets økonomiske resultat  
I det følgende redegøres for de økonomiske resultater i NaturErhvervstyrelsen.  

 

Årets resultat viser et overskud på 1,2 mio. kr., jf. tabel 1, der sammenholdt med de 

ordinære driftsindtægter på 958,9 mio. kr. svarer til en overskudsgrad på 0,1 pct. hvil-

ket NaturErhvervstyrelsen vurderer at være et tilfredsstillende regnskabsresultat, set i 

sammenhæng med de faglige resultater og udfordringerne i 2012. 

 

NaturErhvervstyrelsen resultat 2012 på 1,2 mio. kr. fordeler sig med 0,4 mio. kr. på 

det bevillingsfinansierede område og 0,8 mio. kr. på det gebyrfinansierede område. 

NaturErhvervstyrelsens lønforbrug var i 2012 på 537,1 mio. kr., der dækker over løn-

ninger samt tilskud til personer og anlægsløn. Det reelle lønforbrug under lønsumslof-

tet er 522,6 mio. kr., som sammenholdt med lønsumsloftet inkl. konverteringer på 

529,9 mio. kr. medfører et mindreforbrug på 7,3 mio. kr., jf. tabel 12. Mindreforbruget 

skyldes bl.a. den personaletilpasning, som NaturErhvervstyrelsen gennemførte primo 

2012. 

 

I 2012 udgjorde de øvrige omkostninger 373,0 mio. kr., hvilket - når det holdes op 

mod det budgetterede på 285,5 mio. kr. - giver et merforbrug 87,5 mio. kr.  

 

Merforbruget dækker primært over 25 mio. kr. vedr. merforbrug af reservationer ift. 

hvad der var indbudgetteret på FL12, nye reservationer på 9,2 mio. kr. samt hensættel-

ser på ca. 56 mio. kr. NaturErhvervstyrelsen havde i 2012 en låneramme på 520,0 mio. 

kr., hvoraf udnyttelsen ultimo 2012 udgør 364,8 mio. kr., hvilket svarer til en udnyt-

telsesgrad på 70,2 pct. Den mindre udnyttelse af lånerammen i 2012 på 155,2 mio. kr. 

skyldes primært, at fiskerikontrolskibet ”Ny Nordsøen” er udtaget af lånerammen 

svarende til en mindre gæld på ca. 125 mio. kr., jf. bilag 7.  
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Den gennemsnitlige lønudgift pr. årsværk er på 0,495 mio. kr., hvilket er en stigning i 

forhold til 2011på 4,9 pct. Modsat er årsværksforbruget faldet. Denne udvikling skyl-

des primært den personaletilpasning der blev gennemført primo 2012, og den tilhøren-

de ekstraordinære udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser.  

 

Tabel 1: NaturErhvervstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal 
(mio. kr.) 2010 2011 2012 

Resultatopgørelse       

Ordinære driftsindtægter -941,3 -956,3 -958,9 

 - Heraf indtægtsført bevilling -764,9 -796,8 -820,7 

 - Heraf eksterne indtægter -149,4 -128,6 -138,2 

 - Heraf øvrige indtægter -27,0 -30,9  

    

Ordinære driftsomkostninger 968,4 959,3 971,6 

 - Heraf løn 573,9 572,3 537,1 

 - Heraf afskrivninger 59,5 69,3 61,6 

 - Heraf øvrige omkostninger 335,0 317,7 373,0 

    

Resultat af ordinær drift 27,1 3,0 12,6 

Resultat før finansielle poster -10,5 -29,5 -19,3 

    

Årets resultat 7,2 -11,8 -1,2  

Balance       

Anlægsaktiver (note 1) 475,4 490,9        382,4 

Omsætningsaktiver 287,6 394,0 558,2 

Egenkapital 43,2 55,0 53,5 

Langfristet gæld 359,9 383,9    405,9 

Kortfristet gæld 269,4 355,6 421,0 

Lånerammen 540,4 520,0 520,0 

Træk på lånerammen FF4 359,9 383,8 364,8 

Finansielle nøgletal       

Udnyttelsesgrad af lånerammen 66,6% 73,8% 70,2% 

Negativ udsvingsrate 0,8 1,3 1,2 

Overskudsgrad -0,8% 1,2% 0,1% 

Bevillingsandel 81,3% 83,3% 85,6% 

Personaleoplysninger       

Antal årsværk 1.215 1.214 1.084 

Årsværkspris 0,478 0,472 0,495 

Lønomkostningsandel 61,7% 59,9% 56,0% 

Lønsumsloft ( note 2) 387,6 391,0 507,1 

Lønforbrug (uden fradrag for anlægsløn) 577,6 572,1 522,6 
Note: Regnskabstallene for 2010 og 2011 er summen af de respektive tabeller fra årsrapporten 2011 baseret på regn-
skaberne fra henholdsvis Fiskeridirektoratet, FødevareErhverv og Plantedirektoratet.  

Note 1) Der er et markant fald i anlægsaktiverne fra 2011 til 2012. Årsagen hertil er den verserende sag vedrørende 

den manglende levering af nyt kontrolskib til NaturErhvervstyrelsen, hvor kontrakten med skibsværftet er ophævet i  
2011. Aktivet er i 2012 fjernet fra NaturErhvervstyrelsens anlægsaktiver, da det ikke bliver leveret. Note 2) Lønsums-

loftet er summen af det tidligere Fiskeridirektorat og FødevareErhverv. Det tidligere Plantedirektorat var en statsvirk-

somhed og var ikke underlagt lønsumsloft.  

 

1.4 Opgaver og ressourcer 
 

1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 
NaturErhvervstyrelsen indtægter består af indtægtsført bevilling og øvrige driftsind-

tægter, herunder indtægter fra gebyrer mv. 

 

Omkostninger, jfr. tabel 2 knyttet til hovedformål ”Hjælpefunktioner samt generel 

ledelse” dækker over samtlige omkostninger til drift og vedligehold af IT-systemer i 



  7 

styrelsen, herunder alle finansielle omkostninger samt udgifter til drift af domicilet i 

København. I 2012 blev der brugt 497,2 mio. kr. på dette hovedformål, hvilket også 

dækker over de ekstraordinære omkostninger forbundet med personaletilpasningerne i 

løbet af året. På hovedformålet er der et overskud på 0,7 mio. kr. 

 
Tabel 2: Institutionens økonomiske resultat, fordelt på hovedformål

1
 i 2012, mio. kr.  

Hovedformål 
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige ind-

tægter 
Omkostninger 

Andel af årets 
overskud 

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse 

og administration 
450,8 47,0 497,2 0,7 

1. Regulering og politikudvikling 49,9 64,8 114,6 0,1 

2. Tilskud 104,2 95,1 199,2 0,1 

3. Kontrol 215,7 12,3 227,7 0,3 

I alt 820,7 219,2 1.038,7 1,2 

Note: Den indtægtsførte bevilling er fordelt manuelt på opgaver. 

 

Omkostningerne under hovedformål ”Regulering og politikudvikling” dækker over de 

faglige opgaver i forbindelse med politikudvikling samt en væsentlig andel gebyr og 

brugerfinansierede opgaver, dog ikke kontrollen heraf. Der har været omkostninger i 

2012 på 114,6 mio. kr. samt et overskud på 0,1 mio. kr. 

 

Omkostningerne under hovedformål ”Tilskud” dækker over de faglige opgaver med 

alle tilskudsordninger herunder Enkeltbetalingsordningen, ordninger under LDP og 

EFF samt vådområder. Der har været omkostninger i 2012 på 199,2 mio. kr. samt et 

overskud på 0,1 mio. kr. 

 

Under hovedformål ”Kontrol” dækker omkostningerne over alle kontrolopgaver i sty-

relsen lige fra arealkontrol til søværtskontrol samt kontrol med de enkelte gebyrbelag-

te ordninger. I 2012 er der brugt 227,7 mio. kr. herpå samt er der et overskud på 0,3 

mio. kr. 

 

1.4.2 Redegørelse for reservationer 
NaturErhvervstyrelsens samlede reservationer primo 2012 udgjorde 174,0 mio. kr. 

Disse reservationer er i løbet af 2012 netto formindsket med 51,0 mio. kr. Dette dæk-

ker over gennemførte aktiviteter for 60,2 mio. kr., der modsvares af nye udskudte ak-

tiviteter på 9,2 mio. kr., som herefter blev reserveret. NaturErhvervstyrelsens samlede 

reservationer ultimo 2012 udgør herefter 123,0 mio. kr. 

 

De samlede reservationer ultimo 2012 på 123,0 mio. kr.
2
 er: 

 63,0 mio. kr. til finansiering af styrelsens løbende opgavevaretagelse, som led 

i en flerårig bevillingsløsning for NaturErhvervstyrelsen på Finansloven for 

2012  

 11,1 mio. kr. til IT-udvikling til en række konkrete IT-opgaver og afskrivnin-

ger  

 12,3 mio. kr. til det nye IT CAP TAS-system (drift og vedligehold)  

 9,2 mio. kr. til implementering af EU's nye landbrugsreform (CAP post 13) 

 27,4 mio. kr. i mindreforbrug af øremærkede bevillinger i forbindelse med 

faglig administration af LDP, E-log mv.  

 

                                                 
1
 Det skal bemærkes at det er valgt at fordele på baggrund af hovedformålene på FL13, da der findes 14 hovedformål 

på FL12, da de enkelte tidligere direktoraters hovedformål blot blev videreført her. Der kan derfor ikke sammenlignes 

med budgettallene på FL12. 
2
 Der henvises til bilag 9 for en udførlig gennemgang af reservationerne. 
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Tabel 3: Reservationer på hovedkonto §24.21.01  (mio. kr.) 

Hovedformål og opgaver 
Reserveret 

år 
Reservation 
primo  20121 

Forbrug 
2012 

Nye reserva-
tioner 2012 

Reservation 
ultimo 2012 

Forventet 
afslutning 

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og 

administration 

 

96,3 9,9 9,2 95,6 
- 

Sigteline-aftale ifm. FFL-2012 (uk 10) 2011 63,0 0,0 0,0 63,0 2015 

Fusionsproces, NaturErhvervstyrelsen (uk 10) 2011 4,4 4,4 0,0 0,0 - 

Agroferm (uk 10) 2011 0,4 0,4 0,0 0,0 - 

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

2006 
15,3 4,2 0,0 11,1 2016 

IT-cap-reform, Cap lang sigt, IT-udv. (uk 10)  2005 0,8 0,8 0,0 0,0 - 

IT-cap-reform, Cap lang sigt, drift og vedligehold 
(uk 10) 

2008 
12,3 0,0 0,0 12,3 2014 

CAP post 13 (uk 10) 2012 0,0 0,0 9,2 9,2 2013 

Advokatudgifter til Agroferm-sagen (uk 31) 2007 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

1. Regulering og politikudvikling   0,2 0,2 0,0 0,0   

EU-formandsskabet (uk 10) 2011 0,2 0,2 0,0 0,0 - 

2. Tilskud   46,8 19,9 0,0 26,9   

Faglig administration LDP (uk 10) 2010 27,1 0,2 0,0 26,9 2014 

Reserve fra FL 2011 til adm. af enk.bet.ordn. og 
til drift af IT (uk 10) 

2011 
15,0 15,0 0,0 0,0 

- 

Udskudte sagsbehandlingsaktiviteter VMP II og 

III (uk 10) 

2011 

1,8 1,8 0,0 0,0 
- 

Eksportanalyse og -strategi (uk 10) 2011 0,5 0,5 0,0 0,0 - 

Skolefrugtordningen, faglig administration 2010 

(uk 10) 

2010 

0,4 0,4 0,0 0,0 
- 

Vådområdeadministration (uk 17) 2011 2,0 2,0 0,0 0,0 - 

3. Kontrol   30,7 30,2 0,0 0,5   

Projekt Bedre Kontrol (uk 10) 2010 3,5 3,5 0,0 0,0 - 

Drift og afskrivninger af Ny Nordsøen (uk 10) 2009 9,5 9,5 0,0 0,0 - 

Digitalisering af markkort (uk 10) 2010 7,3 7,3 0,0 0,0 - 

Markblokrettelser LSK (uk 10) 2011 4,3 4,3 0,0 0,0 - 

Kontrolforordningen (uk 10) 2011 4,3 4,3 0,0 0,0 - 

E-logbog (uk 10) 2008 1,7 1,2 0,0 0,5 2013 

Reserveret i alt   174,0 60,2 9,2 123,0   

   

 

1.5 Administrerede udgifter og indtægter  
NaturErhvervstyrelsen administrerer en lang række tilskudsordninger, der i 2012 hav-

de et samlet udgiftsniveau på 9,8 mia. kr. jf. tabel 4. Hertil kommer NaturErhvervsty-

relsens anlægs- og rentekonti. For yderligere forklaringer henvises til de regnskabs-

mæssige forklaringer 2012. 

 

Tabel 4: NaturErhvervstyrelsens administrerede udgifter og indtægter 
Art 
 

Bevillingstyper Hovedkonti (mio. kr.)  Bevilling Regnskab 

Forskellige tilskud Reservationsbev. § 24.21.02. Udgifter 37,9 31,1 

   Indtægter 163,6 156,9 

Tilskud til vikarordninger  Reservationsbev. § 24.22.15. Udgifter 0,0 -0,3 

inden for jordbruget   Indtægter 3,0 0,0 

Støtte til udvikling af land- Reservationsbev. § 24.23.03. Udgifter 1.388,3 1.449,4 

distrikterne   Indtægter 1.068,9 1.097,8 

Miljøstøtte artikel 68  Reservationsbev. § 24.23.04. Udgifter 173,2 132,5 
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Art 
 

Bevillingstyper Hovedkonti (mio. kr.)  Bevilling Regnskab 

   Indtægter 173,2 132,5 

Støtte til jordbrugets struktur-  Reservationsbev. § 24.23.05. Udgifter 0,0 -0,2 

udvikling mv.   Indtægter 0,0 0,6 

Regional udviklings- og  Reservationsbev. § 24.23.33. Udgifter 0,0 -21,2 

omstruktureringsordning   Indtægter 0,0 -21,2 

Støtte til ophørsordninger i  Anden bev. § 24.23.50. Udgifter 0,0 0,2 

jordbruget   Indtægter 0,0 0,1 

Yngre jordbruger-ordningen Lovbunden bev.  § 24.24.05. Udgifter 0,1 0,0 

   Indtægter 0,0 0,0 

Produktions- og promilleaf-

giftsfonde mv. inden for Reservationsbev. § 24.24.51. Udgifter 236,8 225,9 

fødevaresektoren   Indtægter 250,0 250,0 

Nationale tilskud inden for  Anden bev. § 24.26.10. Udgifter 0,2 0,1 

fiskerisektoren   Indtægter 0,0 0,0 

Tilskud inden for fiskerisekto-  Reservationsbev. § 24.26.30. Udgifter 242,6 212,1 

ren med EU-medfinansiering   Indtægter 182,8 140,8 

Tilskud til udvikling og  Reservationsbev. § 24.33.02. Udgifter 262,7 271,9 

demonstration   Indtægter 10,8 0,0 

Forskningsbaseret myndig- Reservationsbev. § 24.33.03. Udgifter 603,5 603,5 

hedsbetjening   Indtægter 4,5 4,5 

Fiskepleje, herunder  Reservationsbev. § 24.37.40. Udgifter 33,0 37,7 

udsætninger   Indtægter 0,0 0,0 

Fritidsfiskertegn og lyst-  Anden bev. § 24.37.45. Udgifter 0,0 0,0 

fiskertegn   Indtægter 43,0 40,7 

Øvrige tilskud vedrørende  Reservationsbev. § 24.37.50. Udgifter 6,4 6,5 

fiskerisektoren   Indtægter 0,0 0,1 

Eksportstøtte Lovbunden bev.  § 24.42.11. Udgifter 42,7 11,5 

   Indtægter 43,7 16,4 

Direkte landbrugsstøtte Lovbunden bev.  § 24.42.12. Udgifter 7.311,3 6.784,0 

   Indtægter 7.311,3 6.651,6 

Produktionstilskud og –afgifter Lovbunden bev.  § 24.42.13. Udgifter 76,7 71,6 

   Indtægter 76,7 71,7 

Tab på solgte produkter og 

lagernedskrivning mm. ved  Lovbunden bev.  § 24.42.15. Udgifter 0,1 0,0 

intervention   Indtægter 0,1 0,0 

. Lagerudgifter og –indtægter  Lovbunden bev.  § 24.42.17. Udgifter 0,5 0,0 

mm. ved intervention   Indtægter 0,6 0,0 
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Art 
 

Bevillingstyper Hovedkonti (mio. kr.)  Bevilling Regnskab 

TILSKUD I ALT:      

1) Administrerede tilskud in-

den for overførselsramme I 

(dvs. ekskl. EUs markeds-  

Reservationsbev., 

lovbunden bev. , 

og anden bev. 

Se note 
3
.  

Udgifter 2.984,7 2.949,3 

ordninger)   Indtægter 1.899,8 1.802,8 

2) Administrerede tilskud un-

der EUs markedsordninger  

Lovbunden bev.  

 

Se note 
4
. 

Udgifter 7.431,3 6.867,1 

inden for overførselsramme II   Indtægter 7.432,4 6.739,7 

1)+2) Tilskud i alt    Udgifter 10.416,0 9.816,5 

   Indtægter 9.332,2 8.542,5 

Anlægsprogram Anlægsbev. § 24.21.05. Udgifter 348,4 130,1 

   Indtægter 354,5 130,1 

Renter  Anden bev. § 24.21.06. Udgifter 0,3 0,0 

(under indtægtsbudgettet)   Indtægter 0,3 0,2 

 
1.6 Forventninger til det kommende år  
NaturErhvervstyrelsen står over for en række udfordringer i det kommende år.    

 

Mens 2012 på det organisatoriske område har været præget af fusionen og været et 

udviklingsår, vil styrelsen i 2013 og frem have fokus på konsolidering af driften og 

opnåelse af de forudsatte faglige synergier. Derudover skal NaturErhvervstyrelsen 

omsætte værdierne Nytænkning, Åbenhed, Ansvarlighed, Faglighed og Engagement 

til fælles adfærd hos medarbejderne. NaturErhvervstyrelsen skal sikre samspillet mel-

lem natur og erhverv gennem regulering, tilskud, kontrol og dialog. 

 

Styrelsens vision er vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af naturen. Målet 

er at give de erhverv, der lever af naturen, de rette vækstbetingelser og samtidig gøre 

Danmark til et grønnere sted. Det faglige fokus i de kommende år bliver at skabe 

rammer, som på en og samme tid øger konkurrenceevnen og bæredygtighed i erhver-

vene – og som derved skaber motivation til grøn omstilling. Styrelsen vision og strate-

gi skal således også medvirke til at understøtte og fremme de fire strategiske pejle-

mærker der med virkning fra 2013 skal sætte retning for Fødevareministeriets kon-

cern. Det drejer sig om ”Et erhverv i vækst og udvikling”, ”Grøn omstilling af fødeva-

reerhvervet”, ”Tættere på omverden” og ” En handlekraftig og nytænkende organisa-

tion”. 

 

I 2013 åbner NaturErhvervstyrelsen for den nye ordning vedr. randzonekompensation. 

Ordningen vil have stor politisk bevågenhed og det vil kræve en del ressourcer for 

styrelsen både at sagsbehandle sagerne, men også at sørge for, at landmænd lever op 

til loven om randzoner. 

                                                 
3
 NaturErhvervstyrelsens administrerede tilskud under overførselsramme I omfatter følgende 

hovedkonti: §§ 24.21.02, 24.22.15, 24.23.03, 24.23.04, 24.23.05, 24.23.33, 24.23.50, 24.24.05, 

24.24.51, 24.26.10, 24.26.30, 24.33.02, 24.33.03, 24.37.40, 24.37.45 og 24.37.50. 
4
 NaturErhvervstyrelsens administrerede tilskud under overførselsramme II omfatter følgende 

hovedkonti inden for EUs markedsordninger: §§ 24.42.11, 24.42.12, 24.42.13, 24.42.15 og 

24.42.17. 
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I 2013 vil styrelsen fortsætte det store arbejde med EU’s nye landbrugs- og fiskerire-

former. I forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik vil styrelsen stå 

over for betydelige udfordringer, idet elementer heraf, særligt enkeltbetalingsordnin-

gen, tegner til at få en udformning, der vil komplicere administrationen væsentligt. 

For Landdistriktsprogrammets vedkommende forestår der et betydeligt arbejde med at 

færdiggøre dette. 

 

På fiskeriområdet er det bl.a. et mål i forbindelse med reformen af EU’ fælles fiskeri-

politik at opnå maksimalt bæredygtigt udbytte i 2015 for de bestande, hvor det er mu-

ligt og senest i 2020 for alle bestande. 

 

Der udestår endvidere arbejde med opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens 

anbefalinger, som forventes offentliggjort i foråret 2013 samt for en eventuel efterføl-

gende implementering, når anbefalingerne er omsat til regler, rammer og tilskud mv.  

Anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen og regeringens vækstteam vil 

være rammesættende for styrelsens fremtidige arbejde. NaturErhvervstyrelsen vil end-

videre bidrage til det videre arbejde med opfølgning på anbefalinger om vandmiljø, 

natur, vækst og de erhvervsrettede anbefalinger. 

 

I 2013 er der fokus på driftsmodning af CAP-it, så ansøgningsrunden 2013 forløber 

stabilt og med fornuftige svartider. Ansøgningsrunden 2013 er allerede kommet godt 

fra start. Ansøgningerne i 2013 skal for første gang sagsbehandles og udbetales via 

CAP-it. Derudover er der fokus på implementering af især den nye landbrugsreform, 

som også i høj grad forventes understøttet i CAP-it.  

 

På innovationsområdet er der fokus på politikudvikling, hvor der er etableret intern 

understøttelse af analyse- og procesfunktioner i forhold til udviklingsprojekter. Af 

konkrete udviklingsprojekter skal særligt nævnes ”Månegrisen”, som er et projekt for 

en fremtidig miljøneutral svinestald. 

 

NaturErhvervstyrelsen forventer i de kommende år at kunne mindske underkendelser 

fra EU støtteudbetalinger. Forventningerne bygger på allerede iværksatte initiativer 

med henblik på risikominimering, herunder en konsulentrapport, hvor der er gennem-

ført en analyse af hektarstøttedommen i relation til NaturErhvervstyrelsens administra-

tion. 

 

Rapporten opstiller forslag til tiltag, der kan gennemføres for at forbedre administrati-

onen af EU’s landbrugsstøtteordninger. Forslagene vil ud over tidligere iværksatte 

tiltag blive udmøntet i mere konkrete indsatser i 2013 og årene frem.  

  

NaturErhvervstyrelsen vil endvidere have fokus på effektiviseringer med henblik på at 

håndtere faldende bevillinger og nye administrative op gaver i de kommende år. En 

øvrig væsentlig udfordring er ny budgetlov i staten, som sætter krav om et udgiftsloft 

for hele ministeriet. Det nye udgiftsloft vil betyde større koordinering på tværs af mi-

nisteriet og endnu større fokus på økonomi- og aktivitetsstyring på både drift og til-

skudsordninger. 
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2. MÅ LRÅPPORTERING  

 

2.1 Målrapportering: Skematisk oversigt  
På baggrund af virksomhedsfusionen i 2011 blev det i 2012 besluttet at erstatte den 

traditionelle resultatkontrakt med en udviklingskontakt. 

 

I 2012 har NaturErhvervstyrelsen opfyldt 11 ud af 21 resultatkrav, svarende til en 

målopfyldelse på 59 pct., og 10 resultatkrav er delvis opfyldt
5
 svarende til en målop-

fyldelse på 20 pct. Samlet opnåede NaturErhvervstyrelsen en målopfyldelse på 79,0 

pct. Set i lyset af fusionsproces og EU-formandskab vurderes dette at være en accep-

tabel målopfyldelse. Styrelsen har således gennemført de væsentlige driftsopgaver 

vedr. støtteudbetaling og kontrol, og har for så vidt angår udviklingsaktiviteter fået 

iværksat de fornødne initiativer, således at de aktiviteter, der ikke er blevet færdiggjort 

i 2012 vil kunne blive færdiggjort primo 2013. 

 

Udviklingskontrakten er opdelt i en udviklingsdel og i bilag en faglig del. 

 

Udviklingsdelen 

NaturErhvervstyrelsens udviklingskrav er struktureret ud fra 5 overordnede 

temaer, som dækker den fusionsproces, som styrelsen har været igennem i 

2012.  

 

Målopfyldelsen fremgår af tabel 5a og er nærmere beskrevet i rapportens bilag 11. 

  
Tabel 5a: Oversigt over opfyldelse af udviklingsmål  
Udviklingsmål Vægt Resultat 

 
1. Udarbejdelse af en ny virksomhedsstrategi for 2013-2016 

Rk. 1: Ny virksomhedsstrategi 2013-2016 10% Opfyldt 

 
2. Ny organisation     

Rk. 2: Ny organisation 7% Opfyldt 

Rk. 3: Ministerbetjening og policyudviklingskapacitet 
6% Opfyldt 

Rk. 4: Fælles personalepolitik for NaturErhvervstyrelsen 6% Opfyldt 

Rk. 5: Ny fælles kultur i NaturErhvervstyrelsen 7% Delvis 
opfyldt 

 
3.   It-strategi, organisering og effektivisering 

Rk. 6: Ny it strategi 5% Delvis 
opfyldt 

Rk. 7: it-drift 
4% Delvis 

opfyldt 

Rk. 8: It-udvikling 4% Opfyldt 

 
4. Økonomistyring 

Rk. 9: Udvikling af mål og resultatstyringen 
5% Delvis 

opfyldt 

                                                 
5
 Den vægtede målopfyldelse er beregnet på baggrund af vægtningen i udviklingskontrakten for 2012. Opfyldte resul-

tatkrav vægter 100 % af den strategiske vægtning, mens delvist opfyldte resultatkrav vægter 50 % af den strategiske 

vægtning i resultatkontrakten. 
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Rk 10: Økonomistyring 
6% Delvis 

opfyldt 
 
5. Kundetilfredshed og kommunikation 

Rk. 11:  Strategi vedr. kunderelation og kommunikation 7 % Opfyldt 

 

Den faglige del 

 

 Målopfyldelsen fremgår af tabel 5b og er nærmere beskrevet i rapportens bilag 11. 

 

Tabel 5b: Oversigt over opfyldelse af faglige mål 

Faglige mål Mål for Vægt Resultat 

Rk. 1:  Dyrevelfærdskontrollen gennemført Indsats 4% Delvis opfyldt 

Rk. 2:  Risikobaseret kontrol (Erhvervsfiskeri) Resultat/effekt 3% Opfyldt 

Rk. 3: Udbetaling og kontrol af enkeltbetaling Indsats 8% Opfyldt 

Rk. 4: Udbetaling af sager under artikel 68 Indsats 2% Opfyldt 

Rk. 5: Sagsbehandling af tilsagn og udbetaling af tilskud under landdi-
striktsprogrammet og fiskerifonden 

Indsats 3% Delvis opfyldt 

Rk. 6: Genopretning af torsk Indsats 4% Opfyldt 

Rk. 7: Høj kvalitet i afgørelser Resultat 3% Delvis opfyldt 

Rk. 8: Revision - regelefterlevelse Indsats 2% Delvis opfyldt 

Rk. 9: Balance på gebyrområdet Resultat 2% Delvis opfyldt 

Rk. 10: CAP langt sigt, fase 2 Indsats 2% Opfyldt 

 
2.2 Målrapportering – uddybende analyser og vurderinger  
Nedenfor analyseres og vurderes de væsentligste faglige resultater fra 2012. Gennem-

gangen vil være struktureret ud fra områder, der har væsentlig betydning for NaturEr-

hvervstyrelsens opgaver og ressourcer. For en opgørelse af de medgåede ressourcer 

henvises til tabel 2. 

 

A. Enkeltbetaling og it-understøttelse 
Enkeltbetalingsordningen er med en årlig udbetaling på ca. 6,7 mia. kr. til ca. 46.000 

producenter en kerneydelse for NaturErhvervstyrelsen. 

  

1. december foretog styrelsen den første udbetaling af enkeltbetaling i 2012. Her var 

44.880 ansøgninger færdigbehandlet af i alt 46.772 modtagne sager svarende til 96 %, 

hvor målet var, at 95 % af ansøgningerne skulle være færdigbehandlede. Ved udbeta-

lingen den 31. december var målet, at 97 % af ansøgningerne skulle være afsluttet. 

Målet blev opfyldt med 97,3 % færdigbehandlede ansøgninger. Ved årsskiftet udestod 

sagsbehandling af 1.217 ansøgninger. Det var her typisk tale om ansøgninger, hvori 

der var uafklarede spørgsmål i forhold til, om støttebetingelserne var opfyldt, eller der 

var udestående fysiske kontroller, som ikke var gennemført. 

 

Ansøgningsrunden 2012 blev for første gang understøttet i det nye CAP TAS it-

system, dog med sagsbehandling og udbetaling via de eksisterende it-systemer. Styrel-

sen modtog ca. 45.000 elektroniske ansøgningsskemaer ud af samlet 46.772 ansøgnin-

ger. Ustabilitet og mindre tilfredsstillende svartider nødvendiggjorde en udsættelse af 

ansøgningsfristen med 2 uger fra 24. april til 8. maj 2012.  

 

I 2012 er der arbejdet intensivt med performance, driftsmodning, opsætning, test og 

videreudvikling af it-understøttelsen for at klargøre ansøgningsrunden 2013. Derud-

over er der pågået analyse i forhold til implementering af den kommende landbrugsre-
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form. Der er i løbet af 2012 endvidere gennemført et eksternt review, som konklude-

rer, at systemet er anvendeligt til håndtering af ændringer som følge af landbrugsre-

formen. I løbet af året er antallet af ordninger i CAP TAS-it systemet forøget med 

randzoneordningerne og indberetning af efterafgrøder.  

 

CAP TAS, herunder Fødevareministeriets Tast selv-service, blev for første gang taget 

i brug ved ansøgningsrunden for Fællesskemaet i foråret 2012. Ansøgerne oplevede 

især i første halvdel af ansøgningsrunden meget lange svartider og ustabilitet i syste-

met. På denne baggrund er det besluttet, at der skal foretages et eftersyn af CAP IT-

systemet, herunder Tast selv-service. 

 

I 2012 blev telemålingen fuldt ud hjemtaget til NaturErhvervstyrelsen fra Det Jord-

brugsvidenskabelige Fakultet under Århus Universitet. Telemålingen, der løses i fæl-

lesskab af den centralt placerede Kortenhed og af kontrollørerne i de regionale jord-

brugsafdelinger, blev gennemført efter planen, dog var der forsinkelser i klarmeldin-

gen af sager til den fysiske kontrol, bl.a. som følge af sen levering af dele af det bag-

vedliggende billedmateriale. Endvidere blev den fysiske kontrol påvirket af ekstraud-

tagning af ca. 130 ekstra kontrolsager med landdistriktssager på grund af en høj fejl-

procent i disse sager i 2011. Dette betød, at afviklingen af den fysiske kontrol i 2012 

blev presset, men det lykkedes at få afviklet alle landdistriktsager i november måned 

og få tilstrækkelig mange telemålingssager gjort klar til sagsbehandling og efterføl-

gende udbetaling, så der kunne opnås sikkerhed for at ansøgerne kunne få deres udbe-

talinger til tiden.  

 

Samlet var sagsbehandlingen og kontrollen af arealtilskudsordningen i 2012 påvirket 

af omlægningerne af it-systemer, men på trods af dette er udbetalingsmålene alligevel 

nået. Det vurderes - også når den medgåede ressourceindsats medtages - at der har 

været tale et samlet set tilfredsstillende resultat for styrelsen, og at indsatsen på til-

fredsstillende vis har bidraget til styrelsens mission. 

 

B. Randzoneordningen 
Forberedelsen af randzonelovens ikrafttræden, herunder lovbehandlingen af ændrin-

gen af randzoneloven, kompensationsordningen og etableringen af et kompensations-

kort afstedkom i 2012 stor interesse fra omverdenen. 

 

I maj 2012 blev der etableret en styregruppe til håndtering af opgaver i relation til 

randzonelovens gennemførelse. Styregruppens formål var bl.a. at følge og sikre frem-

driften i de 8 spor, der samtidig blev etableret, og som omfattede lovarbejdet, be-

kendtgørelsesarbejdet, administration og organisering, kort, it, kontrol, økonomi samt 

presse/kommunikation. 

 

I sommeren 2012 blev der oprettet et randzoneteam, som løbende blev udvidet, så det 

matchede omfanget af henvendelser fra landmænd og konsulenter.  

 

Randzoneloven trådte i kraft den 1. september 2012. Der blev etableret et kompensati-

onskort og kompensationsordningen blev forberedt, så den var klar til at indgå i Fæl-

lesskemaet pr. 1. februar 2013. 

 

NaturErhvervstyrelsen har i løbet af 2012 besvaret mange henvendelser fra borgere, 

organisationer og politikere. I takt med den stigende fokus på randzoner har der været 

et uundgåeligt behov for at tilføre flere ressourcer til området. Resultatet af indsatsen 

vurderes alt i alt at have været tilfredsstillende, lige som indsatsen på tilfredsstillende 

vis har bidraget til styrelsens mission. 
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C.  Forebyggelse af underkendelser 

Det er afgørende vigtigt, at NaturErhvervstyrelsen i forhold til udbetalinger under 

EU´s landbrugs- og fiskeritilskudsordninger undgår underkendelser fra EU i videst 

mulige omfang.  

 

På baggrund af en række større underkendelser på arealstøtteområdet, indledte Natu-

rErhvervstyrelsen i 2009 i samarbejde med PA Consult ”Projekt Bedre Kontrol” med 

henblik på at minimere risikoen for underkendelser. I slutningen af 2011 udarbejdede 

PA Consult en rapport om effekterne af indsatsen. Rapporten konkluderede, at indsat-

serne under ”Projekt Bedre Kontrol” har medført reduceret risiko for underkendelse. 

Den foreslog desuden en række yderligere tiltag, som skulle støtte op om projektets 

indsatser med henblik på at drage fuld nytte heraf. Dette har resulteret i en handlings-

plan med 10 definerede indsatsområder, og arbejdet med disse nye tiltag fortsatte i 

2012, og fortsætter ind i første kvartal 2013.  
 
For projektstøtteordningerne er der udarbejdet et tilsvarende projekt kaldet ”WUPti

6
”. 

Dette omfatter en handlingsplan, som for 2012 og 2013 har fastlagt en række initiati-

ver, der skal forbedre administrationen af projektstøtteordningerne. Herudover fast-

lagde direktøren i januar 2012, i en handlingsplan for området, en række handlinger, 

der ikke er omfattet af WUPti, men som blev gennemført som opfølgning på Deloittes 

revisionsrapport for regnskabsåret 2011, hvor kontrollen blev vurderet til at være util-

fredsstillende opfyldt. WUPti forventes afsluttet medio 2013.  
   
Derudover har PA Consult i 2012 gennemført en analyse af hektarstøttedommen i 

relation til NaturErhvervstyrelsens administration. Analysen opstiller forslag til yder-

ligere tiltag, der kan gennemføres for at forbedre administrationen af EU’s landbrugs-

støtteordninger. Endvidere opstiller analysen beregninger over omkostninger og for-

ventede gevinster ved de i rapporten omtalte tiltag. Analysen forventes endeligt fær-

diggjort i 1. kvartal 2013, og senere udmøntet i mere konkrete indsatser i 2013 og 

årene frem.  
  
Endvidere er der i 2012 udviklet et nyt værktøj til overvågning af status og fremdrift 

på antallet af revisions henstillinger fra de seks revisionsmyndigheder, der løbende 

reviderer NaturErhvervstyrelsen. Styrelsens direktion får nu kvartalsvis en rapport 

over udviklingen i antallet af henstillinger og opfølgningen herpå. Der er endvidere 

udarbejdet en ny instruks der regulerer departementets tilsyn med området. 
  
Det er vurderingen, at omtalte initiativer grundlæggende er forløbet planmæssigt, men 

effekterne af indsatserne forventes dog først at materialisere sig efter en række år, idet 

det typisk tager flere år før eventuelle henstillinger fra Kommissionen bliver udmøntet 

i konkrete underkendelser.  
 
De samlede indsatser er ressourcekrævende, men bidrager samlet til at indfri de for-

ventninger, som omverdenen med rette må have til, at der sker en effektiv og korrekt 

administration af EU’s landbrugsstøtte.  Det vurderes, at indsatsen på tilfredsstillende 

vis har bidraget til styrelsens mission. 

 

 

                                                 
6
 WUPti = Virksomhed, Vådområder (W), Udviklingsplan (U) og Projekttilskud (Pti). 
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D. Danmarks EU-formandskab 
NaturErhvervstyrelsen har i forbindelse med det danske formandskab i EU i første 

halvår 2012 varetaget formandskabsfunktioner i en række rådsarbejdsgrupper i et 

snævert samarbejde med departementet. 

 

Styrelsen har således parallelt med den løbende varetagelse af styrelsens normale 

funktioner i forbindelse med afviklingen af de nationale EU procedurer stillet for-

mænd og/eller delegationsmedlemmer i en lang række arbejdsgrupper vedrørende 

såvel CAP reformen som inden for fiskeri- og planteområderne. Styrelsen har herved 

bidraget til den vellykkede afvikling af det danske formandskab, og der er samtidig 

opnået markante tekstaftryk på en række emner af dansk interesse. 

 

Indsatsen er afviklet inden for den eksisterende personaleramme, idet de nødvendige 

tidsmæssige ressourcer er tilvejebragt gennem betydeligt merarbejde og en systema-

tisk nedprioritering af ikke-formandskabsrelevante opgaver i de berørte enheder i og 

op til formandskabsperioden. Dette efterslæb er efterfølgende indhentet. Det vurderes 

således samlet set, at indsatsen har været tilfredsstillende omend ekstra ressourcekræ-

vende, samt at indsatsen på tilfredsstillende vis har bidraget til styrelsens mission. 

 

E. Fusion og virksomhedsstrategi 
2012 var et år med store forandringsprocesser i NaturErhvervstyrelsen. Foruden en 

reduktion af medarbejderstaben primo 2012, gennemførte NaturErhvervstyrelsen en 

omorganisering af styrelsen samt udarbejdede en ny strategi for årene 2013 - 2016. 

Hertil kom ændringer i opgaver og snitfalder som følge af den nye organisering af 

Fødevareministeriet. Disse organisationsændringer, administrative tilpasninger og 

afledte stordriftsfordele bidrog og bidrager i dag samlet set til at høste de fusionsge-

vinster, som var forudsat.     

 
Omorganiseringen blev gennemført 1. februar 2012. Omorganiseringen havde til for-

mål at sikre, at den nye styrelse kunne leve op til de ambitioner, der var udgangspunk-

tet for styrelsen på fusionstidspunktet den 1. oktober 2011.  

 

Ambitionerne var at være dagsordensættende, sætte fokus på kunderne gennem kon-

struktiv og målrettet dialog, være udviklingsorienteret, forretningsorienteret og være 

med gode rammer for medarbejderne.  

 

Herudover skulle muligheden for at opnå faglige synergier og optimering af kernepro-

cesser i en styrelse udnyttes og er i dag tilrettelagt i forhold til styrelsens 3 kerneydel-

ser: Kontrol, regulering og tilskud.  

 

Omorganiseringen og ændringen af snitfalder til departementet har været toneangi-

vende for arbejdet i året. Hovedlinjerne er på plads og styrelsen er begyndt at agere 

med departementet efter principperne for ny organisering af fødevareministeriet.  

  

I 2012 er NaturErhvervstyrelsens virksomhedsstrategi for 2013 - 2016 blevet udarbej-

det og lanceret. Strategien skal sikre, at NaturErhvervstyrelsen udvikler sig som orga-

nisation frem mod 2016. Dette er nødvendigt for, at styrelsen kan nå visionen om 

vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af naturen. Vækst og bæredygtighed 

hænger sammen og forankres i de tre strategiske temaer: Grøn omstilling, Omverden 

og Handlekraftig organisation. 

  

Strategien er af to grunde navngivet "Grobund". For det første skal strategien være 

’grobund’ for arbejdet i NaturErhvervstyrelsen og bidrage til at indfri ambitionerne for 
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styrelsen.. For det andet er målet med strategien, at NaturErhvervstyrelsen bliver ’gro-

bund’ for både erhvervet og naturen i Danmark. Strategien har selvsagt bidraget på 

tilfredsstillende vis til styrelsens mission. 

  

F. Ny søværts kontrolstrategi 
I august måned 2012 tilsluttede fødevareministeren sig en ny søværts kontrolstrategi 

for erhvervsfiskeriet. Strategien er et flerledet svar på de senere års udvikling i den 

fælles fiskeripolitik, nye teknologiske hjælpemidler og en udmøntning af effektiv ad-

ministration i staten (5 pct. besparelsen). 

 

Den nye søværts kontrolstrategi indebærer, at NaturErhvervstyrelsen flåde af kontrol-

fartøjer fra 1. januar 2013 består af ét stort skib, ”Vestkysten”, et mellemstort skib, 

”Havørnen” samt et mindre skib ”Havternen”. De 3 fartøjer vil, bortset fra værftsop-

hold og ferieafvikling, være i drift alle ugens dage, hele året rundt. ”Havørnen”, som 

har været lagt op siden 1. januar 2010, genindsættes og erstatter kontrolskibet ”Nord-

søen”, som udfases på grund af alder. ”Havternen” udstyres med en 3. besætning i 

forhold til tidligere 2. Endelig er byggeriet af et nyt kontrolskib i Spanien endeligt 

opgivet, og den verserende voldgiftssag forventes afsluttet i 2013. 

 

Besparelsen på lønninger, driftsomkostninger og renteudgifter ved den nye skibsdi-

mensionering er opgjort til ca. 10 mio. kr. årligt. Der er afholdt initialudgifter til rådi-

ghedsløn og frivillig fratrædelse på ca. 11 mio. kr., samt nødvendigt vedligehold på 

”Vestkysten” og ”Havørnen” på samlet knap 16 mio. kr. Disse 2 skibe skulle herefter 

kunne fortsætte i tjeneste uden større værftsophold i restlevetiden frem til 2020. 

 

Med strategien sikres der samlet set en mere omkostningseffektiv fiskerikontrol, idet 

”Havørnen” ikke er så stort et skib som det udfasede ”Nordsøen”. Endvidere flyttes 

fokus i et vist omfang fra kontrol og redningsberedskab i Nordsøen og Skagerrak mod 

Kattegat, indre farvande og Østersøen.  

 

Den styrkede indsats af den satellitbaserede overvågning af store og mellemstore far-

tøjer fra land – især i forhold til områder med særlige fiskerirestriktioner – fortsætter. 

Dette suppleret med nye teknologiske muligheder, som kameradokumenteret fiskeri 

og lignende, vil i et vist omfang kunne kompensere for de færre ressourcer til søværts 

fiskerikontrol i Nordsøen og Skagerrak. Det er således vurderingen, at strategien sam-

let bidrager til en for styrelsen mere omkostningseffektiv og tidsvarende fiskerikon-

trolindsats, og at strategien på tilfredsstillende vis bidrager til styrelsens mission. 
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3. REGNSKÅB 

3.1 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. nærmere http://www.oav.dk/. 

 

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

 

3.2 Resultatopgørelsen 
Resultatet for 2012 viser et overskud på 1,2 mio. kr. mod finanslovsbudgetteret balan-

ce mellem indtægter og omkostninger, jf. tabel 6. Resultatet vurderes som tilfredsstil-

lende, og overføres til det overførte overskud. 

 

 
Tabel 6: Resultatopgørelse for NaturErhvervstyrelsen 2012, mio. kr.  

      Budget   

    Regnskabsår (FL+TB) Regnskabsår 

Note   2011 2012 2012 

  Ordinære driftsindtægter        

   Indtægtsført bevilling        

  Bevilling  -810,6 -769,7 -769,7 

  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -63,4 -34,8 -60,2 

  Reserveret af indeværende års bevillinger 77,2 0,0 9,2 

   Indtægtsført bevilling i alt  -796,8 -804,5 -820,7 

     

  Salg af varer og tjenesteydelser  -55,9 -28,7 -48,1 

  Tilskud til egen drift  -28,6 -30,5 -51,1 

  Gebyrer  -75,1 -34,7 -39,0 

   Ordinære driftsindtægter i alt  -956,4 -898,4 -958,9 

  Ordinære driftsomkostninger        

   Ændring i lagre  0,0 0,0 0,0 

     

   Forbrugsomkostninger        

   Husleje  51,1 43,0 36,1 

       Forbrugsomkostninger i alt  51,1 43,0 36,1 

     

 1)  Personaleomkostninger        

   Lønninger  523,2 510,6 460,0 

   Pension  74,6 0,0 66,9 

   Lønrefusion  -23,0 0,0 -17,3 

   Andre personaleomkostninger  -2,4 0,0 27,4 

       Personaleomkostninger i alt  572,3 510,6 -537,1 

     

http://www.oav.dk/
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   Af- og nedskrivninger  266,6 81,6 61,6 

   Andre ordinære driftsomkostninger  69,3 242,5 336,9 

   Ordinære driftsomkostninger i alt  959,3 877,7 971,6 

         

   Resultat af ordinær drift                                       3,0 -20,7 12,7 

   Andre driftsposter       

   Andre driftsindtægter  -53,0 -36,6 -79,4 

   Andre driftsomkostninger  20,3 44,7 47,5 

   Resultat før finansielle poster  -29,5 -12,6 -19,3 

   Finansielle poster       

   Finansielle indtægter  -0,8 0,0 -0,3 

   Finansielle omkostninger  19,5 19,2 19,6 

   Resultat før ekstraordinære poster  -10,8 6,6 0,1 

   Ekstraordinære poster       

 2)  Ekstraordinære indtægter  -1,0 0,0 -1,3 

   Ekstraordinære omkostninger  0,0 0,0 0,0 

   Årets resultat  -11,8 6,6 -1,2 

Kilde: SKS- og Navision-regnskaber 

Note: Regnskabstallene for 2011er summen af de respektive tabeller fra årsrapporten 2011. Grundet flytningen af 

foderområdet til Fødevarestyrelsen er 2011 og 2012 tallene ikke sammenlignelige. 
Noterne 1)-2) til resultatopgørelsen fremgår af bilag 2. 

Note: Årets af- og nedskrivninger er ekskl. donationer, hvilket skyldes afvigelsen til note 1 og 3 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. Huslejeudgifterne har været lavere end budgetteret, hvilket skyldes at styrelsen 

har fået forhandlet en bedre lejeaftale hjem for Nyropsgade samt opsagt lejemål i Sor-

genfri og Langelinje tidligere end forventet. Driftsomkostningerne har været højere 

end budgetteret, hvilket skyldes ekstraordinære omkostninger i forbindelse med fusio-

nen (f.eks. flytteomkostninger mv.) og dels øget aktivitet, som er dækket af EU-

midler, men også at styrelsen i forbindelse med årsafslutningen har hensat en del mid-

ler både til diverse fratrædelser, men primært til feriepengeforpligtelsen, hvor styrel-

sen har ensrettet opgørelsespraksis efter fusionen og nu følger Moderniseringsstyrel-

sens opgørelsesmetode 2.  

 

Nedenstående tabel 7 viser NaturErhvervstyrelsens resultatdisponering for 2012: 
 

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   1,2 

- Heraf resultat på gebyrområdet   0,8 

- Heraf resultat for den øvrige virksomhed       0,4 
Kilde: Statens Budgetsystem 

Note: Der er overført ved primokorrektion i 2012 overført overskud til Fødevarestyrelsen fordelt med -207.942,78 kr. 

vedr. det gebyrfinansierede område, UK 10 og 2.924.746,78 kr. vedr. det gebyrfinansierede område, UK 40, svarende 
til en nettooverførsel på -2.716.804 kr. 

 

Disponering af årets resultat på 1,2 mio. kr. omfatter alene en forøgelse af det overfør-

te overskud, jf. tabel 7, heraf 0,4 mio. kr. under den almindelige virksomhed og 0,8 



  20 

under gebyrområdet. Det overførte overskud, der primo 2012 udgjorde 31,3 mio. kr., 

og ved en primokorrektion blev reduceret med 2,7 mio. kr.. – som følge af ressortflyt-

ningen af foder- og laboratorieområdet fra det tidligere Plantedirektorat til Fødevare-

styrelsen - til 28,6 mio. kr. er herefter forøget med 1,2 mio. kr. i løbet af 2012 og ud-

gør ultimo 2012 29,8 mio. kr. 

 

  

3.3 Balancen  
Som følge af fusionen blev de tre tidligere balancer nedlagt og der blev i løbet af 2012 

etableret en ny åbningsbalance. Dette betyder også at sammenligninger mellem primo 

og ultimo 2012 skal tages med dette forbehold. Forklaringer vedr. væsentlige ændrin-

ger af balanceposterne kan læses i bilag 3 vedr. noter til balancen. 

 

Tabel 8: Balancen for NaturErhvervstyrelsen 2012, mio. kr. 

Note Aktiver 
Primo 
2012 

Ultimo 
2012 

 Note Passiver 
Primo 
2012 

Ultimo 
2012 

  Anlægsaktiver         Egenkapital     

1) Immaterielle anlægsaktiver         Startkapital 0,0 -23,7 

  

Færdiggjorte udviklingspro-

jekter 186,7 184,8      Opskrivninger 0,0 0,0 

  

Erhvervede koncessioner, 

patenter, licenser mv. 2,4 1,4     Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

 2) 

Udviklingsprojekter under 

opførelse 74,5 103,6     Overført overskud -28,6 -29,8 

  

Immaterielle anlægsaktiver 

i alt 263,5 289,8     Egenkapital i alt -28,6 -53,5 

  
                

3) Materielle anlægsaktiver        6) Hensatte forpligtelser -19,7 -60,2 

  
Grunde, arealer og bygninger 7,1 10,0     Hensatte forpligtelser i alt -19,7 -60,2 

  
Infrastruktur             

  

Produktionsanlæg og maski-

ner  4,4 2,7      
Langfristede gældsforpligtel-

ser     

  Transportmateriel 45,9 42,2     FF4 Langfristet gæld -0,0 -364,8 

  IT-udstyr og inventar 17,5 13,9           

 4) 

Igangværende arbejder for 

egen regning 124,9 0,0    Prioritetsgæld 0,0 0,0 

  

Materielle anlægsaktiver i 

alt 199,7 68,9     

Anden langfristet gæld 

 

Donationer -71,1 

0,0 

 

-41,1 
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Statsforskrivning 0,0 23,7     Langfristede gældsforpl. i alt -71,1 -405,9 

  Finansielle anlægsaktiver 0,0 23,7           

  
Anlægsaktiver i alt 463,2 382,4     

Kortfristede gældsforpligtel-

ser     

  
        

Leverandører af varer og tjene-

steydelser 0,1 -77,0 

  
Omsætningsaktiver       Anden kortfristet gæld -131,6 -104,7 

  Varebeholdninger         Skyldige feriepenge -79,1 -82,5 

5) Tilgodehavender 66,2 296,5     

Igangværende arbejde for 

fremmed regning -27,4 -32,6 

  Værdipapirer         Reserveret bevilling -174,0 -123,0 

  Likvide beholdninger         

Periodeafgrænsningsposter, 

forpligtelser 1,9 -1,1 

  FF5 Uforrentet konto 0,0 245,9     Kortfristet gæld i alt -410,1 -421,0 

  FF7 Finansieringskonto 0,0 15,8           

  
Andre likvider 0,0 0,0     Gæld i alt -481,2 -826,9 

  
Likvide beholdninger i alt 0,0 261,7           

  
Omsætningsaktiver i alt 66,2 558,2           

  Aktiver i alt 529,4 940,6     Passiver i alt -529,4 -940,6 
Note: Noterne 1-6 er nærmere beskrevet i bilag 3. 

 

Likviditetskontiene FF4, FF5 og FF7 samt statsforskrivninger og startkapital står på 

balancen til have en primoværdi på 0 kr. Dette skyldes at åbningsbalancen for Natu-

rErhvervstyrelsen først blev dannet i 2012, hvorfor der teknisk ikke er primosaldo på 

disse konti. 

 

 

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

2012 på 53,5 mio. kr. er sammensat af startkapital primo (statsforskrivning) på 23,7 

mio. kr., overført overskud fra tidligere år på 31,3 mio. kr. Hertil kommer primokor-

rektionen på -2,7 mio. kr. samt årets resultat på 1,2 mio. kr. Af det overførte overskud 

primo 2012 på 31,2 mio. kr. var 6,6 mio. kr. indbudgetteret som forbrug i henhold til 

FL 2012. Der er dog ikke sket forbrug af overført overskud i 2012. Det overførte over-

skud er som led i en flerårig bevillingsløsning på FL12 disponeret til styrelsen fortsat-

te opgavevaretagelse.  

 
Tabel 9: Egenkapitalforklaring, mio. kr. 

Egenkapital R 2011  R 2012  

Egenkapital primo 43,2 55,0 
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Startkapital primo 23,7 23,7 

+ Ændring i startkapital 0 0 

Startkapital ultimo 23,7 23,7 

Overført overskud primo 19,4 31,3 

- heraf overført overskud vedrørende gebyrområder 0,4 -0,2 

- heraf overført overskud vedr. bevillingsfinansierede områder 19,0 31,4 

      + Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse - -2,7 

- heraf  vedrørende gebyrområder - -2,7 

- heraf vedr. bevillingsfinansierede områder - 0,0 

        + Mellemregning mellem andre statsinstitutioner - - 

+ Regulering af overført overskud - - 

+ Overført fra årets resultat 11,8 1,2 

- heraf overskud vedrørende gebyrområder -1,6 0,8 

- heraf overskud vedrørende bevillingsfinansierede områder 13,3 0,4 

         - Bortfald af årets resultat - - 

Overført overskud ultimo 31,2 29,8 

- heraf overført overskud vedrørende gebyrområder -1,3 -2,1 

- heraf overført overskud vedr. bevillingsfinansierede områder 32,5 31,9 

Egenkapital ultimo året 55,0 53,5 

Kilde: Statens Budgetsystem 

Note: Regnskabstallene for 2011er summen af de respektive tabeller fra årsrapporten 2011. 

Note: Forskellen mellem fordelingen af det overførte overskud på gebyr og bevillingsområdet ultimo 2011 og primo 
2012 skyldes korregeringer af tallene for at få åbningsbalancen til at stemme på gebyrområdet. 

Note: Grundet afrundinger stemmer summene i tabellen ikke helt. 

Note: Primokorrektionen i 2012 på -2,7 mio. kr. skyldes overførsel af overført overskud til Fødevarestyrelsen på -
207.942,78 kr. vedr. det gebyrfinansierede område, UK 10 og 2.924.746,78 kr. vedr. det gebyrfinansierede område, 

UK 40, svarende til en nettooverførsel på -2.716.804 kr. 

Note: Der er ifm. årsafslutningen 2012 overført 2.066.000 kr. fra det bevillingsfinansierede område til det gebyrfinan-
sierede område til dækning af underskud på gebyrområdet. 

Note: Statsforskrivningen justeres i Navision Stat primo 2013 vedr. afrundingsfejl i forbindelse med oprettelse af 

styrelsen til i alt 23.746.000 kr., jf. SB. 

 

3.5. Opfølgning på lånerammen 
NaturErhvervstyrelsens udnyttelse af lånerammen ultimo 2012 udgør 364,8 mio. kr. i 

forhold til lånerammen på FL 2012 på 520,0 mio. kr. Det giver en mindre udnyttelse 

af lånerammen på 155,2 mio. kr. svarende til en udnyttelsesgrad på 70,2 pct. På FL 

2012 er udnyttelsen af lånerammen budgetteret til 438,5 mio. kr. ultimo 2012 svarende 

til en udnyttelsesgrad på 84,3 pct. Den mindre udnyttelse af lånerammen i 2012 end 

det budgetterede skyldes primært, at fiskerikontrolskibet Ny Nordsøen, som styrelsen 

har valgt ikke at hjemtage, er udtaget af lånerammen, svarende til en mindre gæld på 

ca. 125 mio. kr. 

  
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme, mio. kr. 

 
Sum af saldo på FF4 2012,  364,8 

Låneramme på FL 520,0 

Udnyttelsesgrad i pct. 70,2 
Kilde: SKS 

 

Det erklæres, at disponeringsreglerne for SKB konti ikke er overskredet i 2012.  Natu-

rErhvervstyrelsen har efter 31. december 2012 foretaget likvide transaktioner, som 
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vedrører efterposteringsperiode 13 a/b. Følgende transaktioner fremgår af NaturEr-

hvervstyrelsens regnskab og bankafstemninger i februar 2013: 

 

- Overførsel på kr. 61.250.294,90 kr. fra FF5 (Uforrentet konto) til FF7 

(Finansieringskonto) til dækning af differencen mellem FF5 og Natu-

rErhvervstyrelsens hensatte forpligtelser, reserveret bevilling og net-

toomsætningsformuen pr. 31/12-12. 

- Overførsel på 47.234.799,60 kr. fra FF7 (finansieringskonto) til FF4 

(langfristet gæld) til dækning af nedskrivelsen af aktivet vedr. fiskeri-

kontrolskib, jf. endvidere bilag 7. 

 
3.6 Opfølgning på lønsumsloft  
I nedenstående tabel 11 er opgjort det samlede lønsumsloft, der har været til rådighed i 

2012, omfattende lønsumsloftet iht. FL12 og TB 2012 samt de på finansloven hjemle-

de adgange til at konvertere midler fra øvrig driftsrammen til lønsum. Forskellen mel-

lem årets lønforbrug på 522,6 mio. kr. og det samlede lønsumsloft på 529,9 mio. kr. 

udgør 7,3 mio. kr. som herefter udgør lønopsparingen ultimo 2012 på 102,7 mio. kr. 

Af den samlede lønopsparing vedrører 23,3 mio. kr. opsparing på underkonto 17 og 

18, som ikke kan opspares, men fortsat vil kunne forøge lønsumsloftet særskilt, jf. 

nærmere omtalen i noten til tabel 11.  

 

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft, § 24.21.01. 
 kr. 

Lønsumsloft FL  514.400.000 

Lønsumsloft inkl. TB, aktstykker m.v. 507.100.000 

Forhøjelse af lønsumsloft, jf. note 22.770.387 

I alt lønsumsloft                                                      529.870.387 

Lønforbrug under lønsumsloft 522.550.782 

Difference (mindreforbrug) 7.319.605 

Akk. opsparing ult. 2011 95.385.893 

Akk. opsparing ult. 2012 102.705.498 
Note: Lønsumsloft inkl. TB omfatter summen af bevillingerne på FL 2012 på 514,4 mio. kr. og TB 2011 

på -7,3 mio. kr., i alt 507,1 mio. kr. Herudover konverteres en række udgifter fra driftsrammen til løn-

sumsrammen på samlet 22,8 mio. kr., der fuldt ud kan henføres til underkonto 10. Konverteringerne 

omfatter 600.000 kr. til udviklingen af BTAS, 9.800.000 kr. til teknisk bistand vedrørende Landdistrikts-

programmet, 2.065.170 kr. til teknisk bistand vedrørende Fiskeriudviklingsprogrammet, 3.000.000 kr. til 

administration af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram herunder lønudgifter til sekretariatsbetje-

ning af bestyrelsen, 834.287 kr. til administration af Fisketegn, 1.100.000 kr. til rekreativt fiskeri og 

500.000 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 bevillingsbe-

stemmelser på FL 2012 til respektive aktivitetsområder hhv. § 24.22., 24.23., 24.24., 24.26., 24.33. og 

24.37., og hvor bestemmelserne giver adgang til lønkonvertering vedrørende afholdte lønudgifter. 

Herudover konverteres lønandelen af bidrag til fællesudgifterne vedrørende henholdsvis den indtægts-

dækkede virksomhed på 1.241.467 kr. samt den tilskudsfinansieret virksomhed på 7.697 kr.  

Endelig hæves lønsumsloft med 3.621.767 kr., svarende til merindtægter på UK 40 Indtægtsdækket kon-

trolvirksomhed. 

Årets samlede lønsumsloft omfattende summen af hhv. bevillingen på 507,1 mio. kr. og de samlede kon-

verteringer på 22,8 mio. kr., udgør således 529,9 mio. kr. Sammenholdt med årets lønforbrug på 522,6 

mio. kr. fremkommer et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. 

Ud af den akkumulerede opsparing ultimo 2011vedrører 82,4 mio. kr. akkumuleret opsparing for tidligere 

FødevareErhverv, mens 13,0 mio. kr. vedrører akkumuleret opsparing for tidligere Fiskeridirektoratet. 

Den samlede akkumulerede opsparing ultimo 2012 udgør herefter 102,7 mio. kr., hvoraf 23,3 mio. kr. kan 

henføres til uudnyttet lønsumsloft på hhv. UK 17 og UK 18 således, at lønsumsloftet på underkonto 17 

herefter i følgende år vil kunne forøges med op til de 20,0 mio. kr. på UK 17 og 3,5 mio. kr. på UK 18 i 

forbindelse med overførsler af midler fra § 23 via standardkontiene 33 og 43. 

Det uudnyttede lønsumsloft på UK 17 udgør 18,0 mio. kr. primo 2012 og 2,0 mio. kr. i 2012, bestående af 

lønsumsbevilling på 3,5 mio.kr. fratrukket forbrug i 2012 på 1,5 mio. kr.  
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Det uudnyttede lønsumsloft på UK 18 udgør 3,3 mio. kr. i 2012, og da der ikke har været noget forbrug i 

2012, udgør det uudnyttede lønsumsloft ultimo 2012 dette beløb. 

 

3.7 Bevillingsregnskab 
Der blev i 2012 opnået et tilfredsstillende regnskabsresultat vedrørende driftsregnska-

bet for § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, jf. tabel 12. Dette henset til de gennemførte 

aktiviteter og opgaver samt taget i betragtning at styrelsen primo 2012 var igennem en 

personaletilpasning og en stor organisationsændring med en række fusionsaktiviteter. 

De samlede udgifter var i 2012 på 1.038,7 mio. kr., hvoraf lønudgifterne udgjorde 

533,7 mio. kr., mens de øvrige driftsudgifter beløb sig til 505,0 mio. kr. De samlede 

udgifter med fradrag af de faktiske indtægter på 219,2 mio. kr., svarer til et nettofor-

brug på 819,5 mio. kr.  

 

Som det fremgår af resultatopgørelsen i tabel 6 er der reserveret et beløb på 9,2 mio. 

kr. ud af årets bevilling for 2012. Dette modsvares af et merforbrug på 60,2 mio. kr., 

der er forbrugt i 2012 af tidligere års reservationer, hvoraf imidlertid 34,8 mio. kr. 

allerede på FL 2012 var budgetteret som forbrug af reserverede midler.  

 

Når årets nettoudgiftsbevilling på 769,7 mio. kr. forøges med årets nettoforbrug af 

reservationer på 51,0 mio. kr., fremkommer en faktisk bevilling på 820,7 mio. kr., der 

sammenholdt med årets nettoforbrug på 819,5 mio. kr. giver årets resultat med et 

overskud på 1,2 mio. kr.  

 

Nettomindreforbruget på 8,4 mio. kr. omfatter merindtægter på 88,7 mio. kr. og et 

merforbrug på 97,1 mio. kr. 

 

Merforbruget på 97,1 mio. kr. på udgiftssiden, dækker primært over 25 mio. kr. vedr. 

merforbrug af reservationer ift. hvad der var indbudgetteret på FL12, nye reservationer 

på 9,2 mio. kr. samt hensættelser på ca. 56 mio. kr. vedr. resultatløn, rådighedsløn til 

tjenestemænd, teknisk bistand samt feriepenge.  

 

Merindtægterne på 88,7 mio. kr. i forhold til det på finansloven indbudgetterede dæk-

ker over yderligere forpagtningsindtægter på ca. 10 mio. kr., hjemtagning af teknisk 

bistand på ca. 44 mio. kr. plus 24,1 mio. kr. som er hensat til forbrug i de kommende 

år, yderligere gebyrindtægter på 4 mio. kr., merindtægter på brugerbetalte ordninger 

på ca. 3 mio. kr., mindreindtægter vedr. vådområder på 19 mio. kr., merindtægter på 

dyrevelfærd på ca. 1 mio. kr., 2 mio. kr. i indtægter vedr. Fødevarestyrelsens andel af 

udgifterne til Plantedirektoratets tidligere lejemål i Sorgenfri, ca. 5 mio. kr. i merind-

tægter vedr. garantifonden og 4 mio. kr. vedr. arbejdet med GUDP. De sidste 10 mio. 

kr. dækker over diverse merindtægter. 

 

Generelt skyldes merudgifterne dels at der har været et højere aktivitetsniveau, som er 

dækket af en tilsvarende indtægtsdækning via EU-midler, dels at styrelsen har brugt 

en del midler på konsolidering som følge af fusionen og organisationsændringer samt 

at der er i forbindelse med årsafslutningen er optaget en del hensættelser til de kom-

mende år.  
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Tabel 12: Bevillingsregnskab for § 24.21.01. mio. kr.  

  
Regnskab 2011 

Budget 
2012 

Regnskab 2012 
Difference 
2012 

Budget 
2013 

Nettoudgiftsbevilling 810,6 769,7 769,7 0 765,2 

Nettoforbrug af reservation -13,7 34,8 51,0 -16,2 46,5 

Indtægter 214,2 130,5 219,2 -88,7 122,3 

Udgifter 999,3 941,6 1.038,7 -97,1 942,5 

Årets resultat 11,8 -6,6 1,2 -7,8 -8,5 

Kilde: Statens budgetsystem 
Note: Regnskabstallene for 2011er summen af de respektive tabeller fra årsrapporten 2011. 
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4. 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.  

 

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. 

 

 

 

 

     
 

  



  27 

5.  BILÅG TIL Å RSRÅPPORTEN 

 

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. 

 

I forbindelse med forskellige beregninger i NaturErhvervstyrelsen skal der foretages 

en omkostningsfordeling af fællesudgifterne til de faglige produkter i NaturErhverv-

styrelsen. Omkostningsfordelingen er essentiel både i forhold til afrapportering 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 offi-

ciel fordelingsmodel på grund af særlige kontrolaktiviteter samt kommercielle aktivi-

teter, som styrelsen har adgang til at udføre ifølge finansloven. Det er her specielt 

indtægtsdækket virksomhed og gebyrområdet, der ifølge reglerne i budgetvejlednin-

gen er pålagt at være fuldt omkostningsdækket. Der henvises således til vejledningen 

om prisfastsættelsen på OAV.dk, som igen henviser til de forskellige omkostningsmo-

deller man kan benytte for at få fordelt de indirekte udgifter på de faglige produk-

ter/aktiviteter. Der henvises til bilag 8 for en nærmere beskrivelse af omkostningsfor-

delingen.  
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BILAG 2: Noter til resultatopgørelsen  
Nedenfor er givet supplerende oplysninger til noterne 1 og 2 til resultatopgørelsen, jf. 

tabel 6. 

 

Som det fremgår af nedenstående note 1 havde NaturErhvervstyrelsen i 2012 et perso-

naleforbrug på 1.084 årsværk. I 2012 ansatte NaturErhvervstyrelsen 120 medarbejde-

re, mens der fratrådte 208 medarbejdere (inkl. af- og tilgang i forbindelse med roke-

ring af fuldmægtige samt ansatte og ophørte vikarer).
7
 

 

Note 1: Personaleforbrug 

 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 

Antal årsværk          1.183           1.215  1.214 1.084 1.019  

Tilgang af medarbejdere (personer) 163 174 133 120 -  

Afgang af medarbejdere (personer) 179 167 198 208 -  

Note: Regnskabstallene for tidligere år er summen af de respektive tabeller fra årsrapporten 2011. 

 

 

I nedenstående note 2 er vist en specifikation af resultatopgørelsens ekstraordinære 

indtægtsposter.  

 

Note 2: Ekstraordinære poster, 1.000 kr. 
 Beløb 

Bod vedr. CAP TAS systemetÅr
1)

År
1)

 År
1)

 -1.268 

Ekstraordinære poster i 2012 i alt -1.268 

 

 

  

                                                 
7
 Personaleforbruget er opgjort på grundlag af personalestatistikken fra ØS LDV og lønprognoser. Antal 

medarbejdere for til- og afgang er også opgjort på grundlag af personaleomsætningsstatistikken fra ØS 

LDV. Afgang som følge af overgang til orlov uden løn er ikke medregnet i opgørelsen. I øvrigt henvises 

til personalestyrelsens praksis for opgørelse af nøgletal for årsværksforbrug. 
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BILAG 3: Noter til balancen  
Nedenfor er givet supplerende oplysninger til noterne 1 - 6 til balancen, jf. tabel 8. 

 

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver, 1.000 kr. 

    

Færdiggjorte udviklings-
projekter 

  Erhvervede koncessioner, 
patenter, licenser m.m. 

  Immaterielle anlægsakti-
ver i alt 

Kostpris pr. 1. januar 2012       

Primo korrektioner og flytning 

ml. bogføringskreds 553.904 14.731 568.635 

Tilgang 44.688 700 45.388 

Afgang -64.628 -700 -65.328 

Kostpris pr. 31. december 

2012 513.965 14.371 528.336 

Akkumulerede afskrivninger -322.273 -12.990 -335.263 

Akkumulerede nedskrivninger -6.866   -6.866 

Akkumulerede af- og nedskriv-

ninger pr. 31. 12. 2012 -329.139 -12.990 -342.129 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31 12. 2012 184.826 1.382 186.208 

Årets afskrivninger 18.087 -1.012 17.075 

Årets nedskrivninger       

Årets af- og nedskrivninger 18.087 -1.012 17.075 
Kilde: SKS 

Note: Årets  samlede af- og nedskrivninger vedr. både immaterielle og materielle aktiver er højere end de fremgår af 
resultatopgørelsen, hvilket skyldes at de afskrivninger der finansieres gennem donationer neutraliseres i resultatopgø-

relsen, men fremgår af balancen. 

 

Note 2: Udviklingsprojekter under opførelse, 1.000 kr. 

  Beløb 

Primosaldo pr. 1. januar 2012 62.386 

Tilgang 53.777 

Primo korrektioner og flytning ml. bogføringskreds 12.082 

Nedskrivninger  

Overført til færdiggjorde udviklingsprojekter -24.615 

Kostpris pr. 31. december 2012 103.629 
Kilde: SKS 

Note: Tilgangen på udviklingsprojekter under opførelse skyldes primært tilgange vedr. CAP og fiskerisystemerne.  

 

Note 3: Materielle anlægsaktiver, 1.000 kr. 

 

Grunde, area-

ler og bygnin-

ger 

Infrastruktur 
Transportma-

teriel 

Produktions- 

anlæg og 

maskiner 

Inventar og IT-

udstyr 
I alt 

Kostpris pr. 1. januar 2012       

Primo korrektioner og flyt-

ning ml. bogføringskreds 
135.696  117.215 11.879 82.555 347.345 

Tilgang 6.414  2.319 320 9.791 18.844 

Afgang -126.821  -1.965 -1.180 -4.873 -134.839 

Kostpris pr. 31. december 

2012 
15.288  117.570 11.018 87.474 231.350 

Akkumulerede afskrivninger -5.280  -75.352 -8.329 -73.532 -162.493 

Akkumulerede nedskrivnin-

ger 
      

Akkumulerede af- og ned-

skrivninger pr. 31.12. 2012 
-5.280  -75.352 -8.329 -73.532 -162.493 

Regnskabsmæssig værdi pr. 10.009  42.218 2.689 13.942 68.858 
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31.12.2012 

Årets afskrivninger -1.512  -4.001 -816 -8.479 -14.808 

Årets nedskrivninger       

Årets af- og nedskrivninger -1.512  -4.001 -816 -8.479 -14.808 
Kilde: SKS 

 

Note 4: Igangværende arbejder for egen regning, 1.000 kr. 

  Igangværende arbejder for egen 
regning 

Primo saldo pr. 1. januar 2012 124.868,0 

Tilgang 629,0 

Nedskrivninger 125.497,0 

Overført til færdiggjorte projekter 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2012 0,0 
Note: Ændringen i saldoen skyldes beslutningen om at ophæve kontrakten om levering af et nyt, større inspektions- og 

søredningsfartøj. Iden forbindelse er anlægskortet lukket og indeståendet overført til en beholdningskonto. Se i øvrigt 
bilag 7. 

 

Note 5: Tilgodehavender 

 

Ændringerne i tilgodehavender skyldes primært forskydninger forhold til moms, peri-

odeafgrænsningsposter samt lukning af det igangværende arbejde vedr. et nyt, større 

inspektions- og søredningsfartøj, hvor udfaldet af en igangværende voldgiftssag afven-

tes.  

 

Note 6: Hensatte forpligtelser, 1.000 kr. 

  
Beløb 

Hensættelser, resultatløn 16.500,0 

Åremålshensættelser 1.259,8 

Frivillig fratræden, Nordsøen 350,0 

Rådighedsløn, Nordsøen 11.200,0 

Reetablering af lejemål 4.856,3 

Hensættelse, Vestkysten 1.950,8 

Hensættelse, Teknisk bistand 24.100,0 

Hensættelser pr. 31.12.2012 60.216,9 
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BILAG 4: Indtægtsdækket virksomhed  
Tabel B.4a: Akkumuleret resultat ultimo året for indtægtsdækket virksomhed,1.000 

kr. 

 
Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Indtægt 2012 Udgift 2012 Ultimo 2012 

Bugsering 7,0  -629,6  -753,4  1.035,0  -671,3  -389,7  

Statistikoplysninger 14,0  21,5  36,3  34,6  -10,7  60,2  

Salg af bistand certificering -31,9  -21,3  -22,0  17,9  -0,0  -4,1  

IDV, Grønland basisuddan-

nelse 

  

-  1.555,6  -1.555,6  -  

Forundersøgelse, planlægning 

og behandling af jordforde-

lingssager 2.089,0  2.698,5  2.546,4  2.606,7  -2.192,2  2.960,9  

Resultat 2.078,1  2.069,1  1.807,3  5.249,8  -4.429,8  2.627,3  

Note: Den indtægtsdækkede del af laboratorievirksomheden i det tidligere Plantedirektorat er overført til 

Fødevarestyrelsen ifm. fusionen   
 

Bugsering 

Der oppebæres indtægter i forbindelse med assistance ved bugsering af fremmede 

fartøjer, som får maskinstop mv. I 2012 skyldes de ekstra indtægter primært, at fiskeri-

inspektionsskibet Nordsøen havde en større bugsering, hvilket medførte en enkelt 

indtægt på 300.000 kr. I 2013 forventes bugseringsindtægterne at falde, idet ”Nordsø-

en” er taget ud af drift og sat til salg, for at blive erstattet af det mindre skib ”Havør-

nen”, så det fremover kun er ”Vestkysten”, der forventes at foretage bugseringer.    
 

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). Omkostningen for 2012 på ca. 8.000 kr., er ved en fejl konteret 

på almindelig virksomhed. Der faktureres på ydelsen efter en konsulenttimepris sva-

rende til den af Moderniseringsstyrelsen fastsatte.  
 

Basiskontroluddannelse til Grønland 

Grønlands hjemmestyre faktureres for deres deltagelse i styrelsens basisuddannelse af 

fiskerikontrollørerne. Resultatet går altid i nul på dette område, idet Grønland fakture-

res på baggrund af en opgørelse af alle omkostningerne.  
 

Planlægning og behandling af jordfordelingssager 

Den indtægtsdækkede virksomhed her har i 2012 omfattet forundersøgelse, planlæg-

ning og behandling af jordfordelingssager i forbindelse med a) naturgenopretningspro-

jekter, b) ekspropriationsforretninger ved strækningsanlæg (projektering og anlæg af 

veje, jernbaner m.v.), c) vådområdeprojekter. I 2012 har der været et omkostningsni-

veau på 2,2 mio. kr., mens indtægterne udgjorde 2,6 mio. Overskuddet i 2012 skyldes 

primært, at der i 2012 er blevet afregnet for 2 store projekter, hvor en stor del af ti-

merne er brugt i 2012. 

  

Samlet 

Nettooverskuddet for den indtægtsdækkede virksomhed udgjorde 0,8 mio. kr. i 2012, 

der forøger underkontoens andel af det akkumulerede overførte overskud fra 1,8 mio. 

kr. primo 2012 til 2,6 mio. kr. ultimo 2012.  
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Rekvirerede ydelser omfatter brugerbetalte varer og tjenesteydelser, som udbydes på 

markedsvilkår. Det gælder for eksempel konsulentopgaver, analyser, undervisning o.l. 

 

Tabel B.4b: Akkumuleret resultat ultimo året for rekvirerede ydelser,1.000 kr. 

  Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Indtægt 2012 Udgift 2012 Ultimo 2012 

Rekvirerede ydelser 3.730,0  - -1.027,0  18.246,0  -16.383,6  835,4  

Resultat 3.730,0  - -1.027,0  18.246,0  -16.383,6  835,4  

 

 

De rekvirerede ydelser har i 2012 givet et overskud 1,9 mio. kr., hvilket dermed udlig-

ner underskuddet fra 2011. Overskuddet er fremkommet som resultat af et større akti-

vitetsniveau i 2012 end forventet samtidig med at der ikke blev tilført yderligere res-

sourcer til området.   
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BILAG 5: Gebyrregnskab 
Tabel B.5a. Resultat for gebyrområder og -ordninger efter korrektioner, 1.000 kr. 

Gebyrområde og -ordning Primo 

2012 

Resultat 

2012 før 

korrektioner Korrektioner 

Resultat 

2012 efter 

korrektioner 

Ultimo 

2012 

Pantgebyr i rettigheder 
151  -164 

 -164 -13  

Hygiejne kontrol -1.007  -281 1.000 719 -288  

IUU 65  15  15 80  

Kontrol med gødning mm. -1.872  285  285 -1.587  

Tilsyn med spildevandsslam mm. -16  10  10 -6  

Kontrol med frø og sædekorn 305  1.306  1.306 1.611  

Sortsafprøvning 943  5  5 948  

Plantesundhedskontrol mm. -1.590  -1.743 1.590 -153 -1.743  

Kontrol med emballagetræ 133  -144  -144 -11  

Kontrol med skovfrø og -planter 487  -478  -478 9  

Kartofler -476  -1.096 476 -620 -1.096  

Gebyrordninger i alt -2.877 -2.284 3.066 782 -2.095 

1)Saldoen på hygiejnegebyret fik en TB udligning i 2010 og 2012 på henholdsvis 0,6 og 1 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 og 2012 med henholdsvis 5,9 mio. kr. og 1,59 mio. kr. 

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

 

Tabel B.5b. Resultat for gebyrområder og -ordninger 2009-2012, 1.000 kr. 

  
Regnskab   Akkumuleret 

Gebyrområde og -ordning 2009 2010 2011 2012 2009-2012 

Pantgebyr i rettigheder 109 56 40 -164  41  

Hygiejne kontrol -583 -519 -724 -281  -2.107  

IUU 

  

65 15  80  

Kontrol med gødning mm. -643 -501 54 285 -805  

Tilsyn med spildevandsslam mm. 24 212 -184 10 62  

Kontrol med frø og sædekorn -2.210 3.955 2.678 1.306 5.729  

Sortsafprøvning 508 -285 752 5 980  

Plantesundhedskontrol mm. -3.343 -2.514 -1.568 -1.743 -9.167  

Kontrol med emballagetræ 320 62 -674 -144 -436  

Kontrol med skovfrø og -planter 227 102 -263 -478 -412  

Kartofler 0 -26 -450 -1.096 -1.572  

Gebyrordninger i alt -5.591 542 -274 -2.284 -7.607 

 

Årets resultat for 2012 på gebyrområdet er et underskud på 2,3 mio. kr.
8
 før korrektio-

ner. Underskuddet dækker over et større overskud på kontrol med frø og sædekorn og 

større underskud på henholdsvis Plantesundhedskontrol mm., kartofler og kontrol med 

skovfrø og – planter. I forbindelse med årsafslutningen er der foretaget korrektioner til 

enkelte gebyrordninger, hvilket bevirker at årets resultat på gebyrområdet udviser et 
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overskud på 0,8 mio. kr. Overskuddet for 2012 medfører at saldoen ultimo 2012 er på 

-2,1 mio. kr.  

 

Det akkumulerede resultat 2009-2012 angiver et stort underskud og afspejler således 

de ubalancer, der er på udvalgte 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 langt større underskud 

end saldoen, som indeholder reguleringerne. Til yderligere belysning af gebyrområ-

derne viser tabel B.5c. budget for 2013 og prognose for resultatet. 

 
Tabel B.5c. Budget på gebyrområder og -ordninger 2013, 1.000 kr. 

Gebyrområde og -ordning 2013 budget 

  Indtægter Omkostninger Resultat 

Pantgebyr i rettigheder 250                                       283          -33,17  

Hygiejne kontrol 2.312                                    3.445     -1.133,39  

IUU 500                                       441            58,86  

Kontrol med gødning mm. 3.800                                    4.532        -732,02  

Tilsyn med spildevandsslam mm. 200                                       199              0,64  

Kontrol med frø og sædekorn 10.400                                    9.156       1.243,86  

Sortsafprøvning 3.644                                    3.678          -33,73  

Plantesundhedskontrol mm. 12.871                                  16.197     -3.325,82  

Kontrol med emballagetræ 970                                    1.109        -138,69  

Kontrol med skovfrø og -planter 1.100                                    1.665        -564,99  

Kartofler 1.044                                       994            50,30  

Gebyrordninger i alt 37.091  41.699  -4.608  

 

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

for områderne for 2013 er der primo 2013 iværksat en analyse, med henblik på at af-

dække årsagerne til ubalancerne og iværksætte de fornødne initiativer i forhold til at 

reducere ubalancerne. Det kan f.eks. ske ved gebyrjusteringer, omkostningseffektivi-

seringer på de enkelte ordninger mv.  

 

Omkring de enkelte gebyrordninger bemærkes følgende: 

 

 Hygiejnekontrollen: resultatet for kontrollen er et mindre underskud i 2012. 

Tendensen er positiv, idet der i de tidligere år har været større underskud. Der 

arbejdes internt på effektiviseringer for at bringe området i balance. 

 

 Gødningskontrollen: dette område er bragt i balance i 2011+2012, men der 

udestår en negativ saldo grundet tidligere års underskud. Det bemærkes desu-

den at dette område er underlagt en særregel om balance over en 8-årig perio-

de ved udgangen af 2015. 

 

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

overskud, hvilket især kan henføres til ved en række konkrete effektiviserings-

tiltag, herunder lukning af Statens Frølaboratorium samt indførelse af frit valg 

og konkurrenceudsættelse. Området indgår i den generelle årlige analyse af 

gebyrjusteringer. 
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 Plantesundhedskontrol m.m.: Resultatet for området som helhed er et un-

derskud på 1,7 mio. kr. Driftsresultat er ikke tilfredsstillende. Området har i en 

årrække været under økonomisk pres, hvilket skyldes faldende aktivitetsned-

gang og udfordringer med at tilpasse kapaciteten hertil. Regeringens Økono-

miudvalg godkendte i 2010 ekstraordinære takstforhøjelser, der trådte i kraft 

medio 2010. I 2011 har de vedtagne takststigninger haft fuld effekt hele året. 

Også plantesundhedsområdet var en del af den omfattende gebyranalyse i 

2010, og i denne analyse blev der identificeret en række effektiviseringstiltag. 

Tiltagene omfatter risikobaseret kontrol, konkurrenceudsættelse og nye sty-

rings- og planlægningsværktøjer. Arbejdet med videreudvikling heraf fortsæt-

ter i NaturErhvervstyrelsen. Området indgår i den generelle årlige analyse af 

gebyrjusteringer. Det bemærkes desuden at dette område er underlagt en sær-

regel om balance over en 6-årig periode ved udgangen af 2013. 

 

 Kontrol med skovfrø og –planter og kartofler: begge områder udviser un-

derskud i både 2011 og 2012. Området indgår i den generelle årlige analyse af 

gebyrjusteringer. 
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BILAG 6: Tilskudsfinansierede aktiviteter  
NaturErhvervstyrelsen har modtaget tilskud på samlet 1,4 mio. kr. og afholdt udgifter 

på 1,4 mio. kr. under tilskudsfinansierede aktiviteter. 

 

De 1,2 mio. kr. kan henføres til forsøg med fuldt dokumenteret fiskeri under kamera-

forsøg II og III.  

 

Derudover kan 0,2 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.  

 

NaturErhvervstyrelsen forventer i 2013 aktiviteter vedr. ERA-net på et tilsvarende 

niveau på ca. 0,2 mio. kr. 

 

Tabel B.6: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, kr. 

 

Overført 
overskud 

primo året 

Årets til-
skud 

Årets udgif-
ter 

Årets 
resultat 

Overført overskud 
ultimo året 

Kameraforsøg II 0 615.581 615.581 0 0 

Kameraforsøg III 0 596.156 596.156 0 0 

ERA-net vedr. ICT-AGRI 0 109.011 109.011 0 0 

ERA- net vedr. Landdistriktsudvikling 0 47.081 47.081 0 0 

ERA-NET Core-Organic II 0 1.894 1.894 0 0 

ERA-Nettet Star-Idaz 0 20.897 20.897 0 0 

I alt 0 1.390.619 1.390.619 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 pro-
jektstart 

Faktisk 
afslutning-
stidspunkt 

Godkendt 
budgetteret 
totaludgift 

Faktisk 
totaludgift 

Nybygning af 1 

større inspektions- 

og redningsskib 

6. marts 2012 

2007 2009 2011
9
 140,0 125,5

10
 

CAP fase I og II 26. april 2012 2006 2008 2013
11

 133,7 133,7
12

 

Investerings-

udgifter i alt     273,7 259,2 

 
Uddybende beskrivelse af byggeriet af et nyt, større inspektions- og søredningsskib 

 

I 2001 besluttede Fiskeridirektoratet at investere i et nyt fartøj, som skulle erstatte 

kontrol- og redningsfartøjet Nordsøen fra 1968. NaturErhvervstyrelsen (tidl. Fiskeridi-

rektoratet) bestilte i 2007 skibet Ny Nordsøen og skulle oprindeligt i marts 2009 have 

modtaget det nye fiskerikontrolskib fra det spanske skibsværft Astilleros MCies SL. 

På grund af force majeure blev tidspunktet for rettidig levering rykket til august 2009. 

Imidlertid gik værftet i september 2009 i betalingsstandsning. På daværende tidspunkt 

var skibet bygget ca. 85-90 % færdigt og Fiskeridirektoratet manglede alene at betale 

sidste rate på ca. 10,9 mio. kr. af den samlede sum til værftet på 109,6 mio. kr. På 

daværende tidspunkt var der betalt 98,7 mio. kr. til værftet. Frem til udløbet af 2009 

blev der fra spansk side gjort en række forgæves forsøg på at rekonstruere værftet med 

henblik på at færdiggøre skibet. 

 

Da Fiskeridirektoratet i begyndelsen af 2010 stod over for at skulle ophæve kontrak-

ten, modtog de et tilbud om færdiggørelse af skibet fra et andet og nærliggende spansk 

skibsværft, som der herefter blev indgået kontrakt med. Dette værft formåede heller 

ikke at levere skibet i henhold til kontrakten, som derfor blev ophævet i september 

2011. NaturErhvervstyrelsen måtte følgelig finde en alternativ løsning, hvor udarbej-

delsen af en ny søværts kontrolstrategi har ført til, at det gamle skib Nordsøen fortsat 

tages ud af drift, mens det ellers oplagte skib Havørnen istandsættes, klassificeres og 

genindsættes til gennemførelse af kontrol- og redningsopgaver. 

 

                                                 
9
 Det faktiske afslutningstidspunkt baserer sig på det tidspunkt, hvor NaturErhvervstyrelsen 

valgte at opsige kontrakten med værftet.  
10

 Den faktiske totaludgift udgøres af den værdi aktivet udgjorde, på det tidspunkt hvor kon-

trakten blev opsagt. Der udestår en række forhold for at kunne opgøre den endelige udgift for 

NaturErhvervstyrelsen, bl.a. afventes udfaldet af voldgiftssagen mod den ene garantistillende 

bank samt fogedsagen mod skibsværftet i forhold til udlevering af styrelsens egenleverancer. 

Desuden udestår en afklaring af håndteringen af den eksterne finansiering, som er modtaget i 

relation til byggeriet. 
11

 Projektet er afsluttet undtagen for den del, der vedrører betalingsrettigheder, som er udsat 

som følge af CAP post 2013 reformen.  
12

 Der er anvendt 122,9 mio.kr, mens der er reserveret 10,8 mio. kr. til arbejdet med betalings-

rettigheder, som afventer udfaldet af CAP post 2013 reformen. 
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Der er betalt 98,7 mio. kr. til det spanske skibsværft i henhold til kontrakt. Hertil 

kommer, at der har været afholdt en række udgifter på samlet 26,8 mio. kr. til skibet. 

Det samlede aktiv i NaturErhvervstyrelsen regnskab havde en værdi på 125,5 mio. kr.  

 

Da der er stillet bankgaranti fra to banker for så vidt angår de 98,7 mio. kr., blev ban-

kerne bedt om at indfri denne garanti. Den ene bank har indfriet sin del af garantien og 

tilbagebetalt garantibeløbet samt renter på samlet set 58,1 mio. kr. I marts 2012 beslut-

tede NaturErhvervstyrelsen med bistand fra Kammeradvokaten, at anlægge en vold-

giftssag mod den anden spanske bank, med krav om indfrielse af deres garanti. Der 

forventes en endelig afklaring i foråret 2013. 

 

Herudover er der anlagt en fogedsag vedr. afhentning af egenleverancer for 3,4 mio. 

kr. samt to sæt flydespærringer. NaturErhvervstyrelsen afventer en afgørelse i forhold 

til, om der kan gives adgang til skibsværftet, så leverancerne kan blive hentet igen. 

Værftet er tidligere blevet tilbudt at købe en række af disse artikler, men har ikke haft 

den fornødne likviditet.  

 
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 landbrugsstøtteordninger. 

Systemets navn er CAP TAS (Common Agricultural Program – Tilskuds Administra-

tions System) og består af en række af forskellige it-systemløsninger. Målet med CAP 

TAS har været at erstatte dele af den eksisterende systemportefølje, skabe fleksibilitet 

og forandringsparathed overfor ændringer i de administrative 

ordninger, herunder også mere gennemgribende reformer, samt sikre høj kvalitet af 

dokumentation for sagsbehandlingen med henblik på at minimere risici for fejlagtige 

støtteudbetalinger, der kunne føre til EU underkendelser og dermed påføre den danske 

stat væsentlige omkostninger. Udviklingen af CAP TAS blev opdelt i to faser, hvor 

fase 1 havde til formål at udvikle en infrastruktur platform, et rammesystem og en 

portalløsning, mens fase 2 bestod i udvikling og opsætning af enkeltbetalingsordnin-

gen samt udvikling af en arealløsning og et modul til håndtering af rettighedsoverdra-

gelser. 

 

Fase 1 blev igangsat ved Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykke 160 af 22. maj 2006 

og var planlagt afsluttet til udgangen af 2007. Fase 2 blev igangsat ved Finansudval-

gets tiltrædelse af aktstykke 142 af 22. maj 2007 og var planlagt afsluttet til udgangen 

af 2008, så administrationen af 

enkeltbetalingsordningen kunne varetages it-understøttet af CAP TAS fra 2009. CAP 

fase 1 blev overtaget 18. december 2009 og har været i drift siden. CAP fase 2 er af-

sluttet med udgangen af 2012 og der er afrapporteret til Digitaliseringsstyrelsen i de-

cember 2012. Systemet et implementeret og ibrugtaget i februar 2013 med undtagelse 

af modul til håndtering af betalingsrettighederne, der afventer udfaldet af den kom-

mende EU-landbrugsreform, før udvikling igangsættes. De øvrige CAP fase 2 it-

løsninger er gradvist ibrugtaget siden 3. kvartal 2011. Her blev arealdelen (IMK 2.0) 

taget i brug internt til redigering af markkort og i oktober 2011 er fuldmagtsløsningen 

og rettighedsløsningen åbnet for landbruget. I 2012 er CAP TAS delvis taget i brug til 

håndtering af ansøgningsrunden 2012 for Enkeltbetalingsordningen og dele af den 

efterfølgende sagsbehandling.. CAP TAS er fuldt implementeret og ibrugtaget i febru-

ar 2013 med undtagelse af betalingsrettighederne, som afventer udfaldet af den kom-

mende EU-landbrugsreform. 
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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 således være tale om eksempelvis tværgående aktiviteter såsom revision, 

eller IT systemer, som benyttes ved sagsbehandling af ordninger, eller aktiviteter ved-

rørende krydsoverensstemmelse eller markblokke. ”Støtte”-udgifterne mappes derefter 

op til de faglige produktnumre som de støtter, således at omkostningerne for støtte-

produkterne fordeles på de relevante faglige produkter. Et IT-system kan eksempelvis 

godt støtte flere ordninger, hvorfor udgifterne 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.  I omfordelingen skelnes der mellem globale og lokale fæl-

lesomkostninger
13

. 

 

Når der registreres på fællesprodukter i stabsenheder som bl.a. HR og Økonomi vil 

omkostningerne blive klassificeret som generelle fællesomkostninger. Det er således 

de indirekte udgifter som Moderniseringsstyrelsen normalt vil kategorisere under 

overheadudgifter. Omkostninger her vil blive fordelt på alle de faglige produkter i 

organisationen. 

Når der registreres på fællesprodukter i de faglige enheder, vil omkostningerne blive 

klassificeret som lokale fællesomkostninger. Omkostningerne her vil blive fordelt på 

alle de faglige produkter i den givne faglige enhed. 

 

Helt overordnet foregår omkostningsfordelingen ved at det faglige produkt først til-

lægges de direkte omkostninger (trin 1), derefter støtteomkostningerne (trin 2), så de 

lokale fællesomkostninger (trin 3) og slutteligt de globale fællesomkostninger (trin 4).  

                                                 
13

 Lokale fællesomkostninger er den del af fagenhedernes ressourceforbrug der ikke kan henfø-

res direkte til et fagligt område, mens globale fællesomkostninger er stabsfunktionernes res-

sourceforbrug.  
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BILAG 9: Reservationer ultimo 2012 
I tabel B.9 er de enkelte reservationer i henhold til tabel 3 i afsnit 1.4.2 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 reservationer Reservation Forventet 
Hovedformål og opgaver 

år primo 20121 2012 2012 ultimo 2012 afslutning 
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admini-

stration 

- 

96,3 9,9 9,2 95,6 

- 

Sigteline-aftale ifm. FFL-2012 (uk 10)2 2011 63,0 0,0 0,0 63,0 2015 

Fusionsproces, NaturErhvervstyrelsen (uk 10)3 2011 4,4 4,4 0,0 0,0 - 

Agroferm (uk 10)4 2011 0,4 0,4 0,0 0,0 - 

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

10)5 

2006 

15,3 4,2 0,0 11,1 2016 

IT-cap-reform, Cap lang sigt, IT-udv. (uk 10) 6 2005 0,8 0,8 0,0 0,0 - 

IT-cap-reform, Cap lang sigt, drift og vedligehold (uk 10)7 2008 12,3 0,0 0,0 12,3 2014 

CAP post 13 (uk 10)8 2012 0,0 0,0 9,2 9,2 2013 

Advokatudgifter til Agroferm-sagen (uk 31)9 2007 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

1. Regulering og politikudvikling   0,2 0,2 0,0 0,0   

EU-formandsskabet (uk 10)10 2011 0,2 0,2 0,0 0,0 - 

2. Tilskud   46,8 19,9 0,0 26,9   

Faglig administration LDP (uk 10)11 2010 27,1 0,2 0,0 26,9 2014 

Reserve fra FL 2011 til adm. af enk.bet.ordn. og til drift af 

IT (uk 10)12 

2011 

15,0 15,0 0,0 0,0 
- 

Udskudte sagsbehandlingsaktiviteter VMP II og III (uk 
10)13 

2011 
1,8 1,8 0,0 0,0 

- 

Eksportanalyse og -strategi (uk 10)14 2011 0,5 0,5 0,0 0,0 - 

Skolefrugtordningen, faglig administration 2010 (uk 10)15 2010 0,4 0,4 0,0 0,0 - 

Vådområdeadministration (uk 17)16 2011 2,0 2,0 0,0 0,0 - 

3. Kontrol   30,7 30,2 0,0 0,5   

Projekt Bedre Kontrol (uk 10)17 2010 3,5 3,5 0,0 0,0 - 

Drift og afskrivninger af Ny Nordsøen (uk 10)18 2009 9,5 9,5 0,0 0,0 - 

Digitalisering af markkort (uk 10)19 2010 7,3 7,3 0,0 0,0 - 

Markblokrettelser LSK (uk 10)20 2011 4,3 4,3 0,0 0,0 - 

Kontrolforordningen (uk 10)21 2011 4,3 4,3 0,0 0,0 - 

E-logbog (uk 10)22 2008 1,7 1,2 0,0 0,5 2013 

Reserveret i alt   174,0 60,2 9,2 123,0   

1) NaturErhvervstyrelsens videreførsel primo 2012 udgør samlet 202,6 mio. kr. Hovedparten af 

beløbet henstår som reserverede bevillinger, svarende til 174,0 mio. kr. jf. tabel b, mens et over-

ført overskud på 28,6 mio. kr. ikke er medregnet i ovenstående.  

2)  I henhold til FL 2012 blev der indgået en aftale om en bevillingsmæssig sigtelinjeløsning for det 

tidligere FødevareErhverv om bevillingstilførsel til dækning af en række merbehov, der bl.a. blev 

finansieret ved omdisponering af indbudgetteret forbrug af reserveret bevilling primo 2011. På 

denne baggrund ændredes en række beløbsandele svarende til i alt 51.578.089,73 kr., fra deres 

hidtidige reservationsformål og til formålet: "Sigtelinje-aftale i forbindelse med FFL-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 FFL-2012 til brug for finansiering af 

den generelle opgavevaretagelse 

Der er ikke forbrugt af reservationen i 2012; reservationen videreføres til finansiering af bevil-

lingsløsning. 

3)  I forbindelse med fusionsprocessen (sammenlægningen af 3 styrelser) i NaturErhvervstyrelsen har 

der været en del anlægs- og driftsudgifter forbundet til opgaven med at tilpasse lejemålet i Ny-

ropsgade til den ny styrelse. Grundet de mange øvrige opgaver i forbindelse med konsolidering af 

NaturErhvervstyrelsen, blev opgaverne med at få tilpasset lejemålet først iværksat i løbet af 2012. 

Det drejer sig blandt andet om tilpasning af kontormiljøer, som er ligeværdige for at fremme 

fremtidig fleksibilitet, etablering af mødecenter, tilpasning af kantinearealerne, indgangspartiet og 
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receptionsområdet, og på hvordan de to lejemål i Kampmannsgade og Nyropsgade kan komme til 

at hænge bedre sammen. 

Det reserverede beløb ultimo 2011 på 4.423.345,00 kr. har fundet fuld anvendelse inden for for-

målet i 2012. 
4) Der har været betydelige omkostninger til advokatbistand forbundet med den verserende Agro-

Ferm-sag. Søgsmålet blev ikke afsluttet i 2011, hvorfor 350.000,00 kr. var videreført til 2012, 

hvor beløbet har fundet fuldt ud anvendelse inden for formålet. 

5) Primo 2012 henstod en reservation på samlet 15.326.084,65 kr., der vedrørte finansieringen af en 

række forsinkede IT-projekter, jf. NaturErhvervstyrelsens IT-masterplan og dækningen af kom-

mende afskrivninger som følge af idriftsættelse heraf.  

I 2012 er 4.232.384,16 kr. forbrugt til bl.a. forsinkede udviklingsopgaver af vedrørende primært 

følgende fagsystemer BTAS, MVJTAS, TUS, ESDH og Virk.DK. Der er primært tale om af-

skrivninger. Hertil kommer udviklingsprojekter vedrørende nødstrømsgenerator og logserver til 

opfyldelse af krav vedrørende IT-sikkerhed som er forskudt til 2012. Samtidig med dette forbrug 

af reservationen i 2012, er det i forbindelse med udarbejdelse af FL13 blevet besluttet, at en andel 

af reservationen skal finansiere videreudvikling af IT-kontrolsystemer til nitratkontrol, med hen-

blik på optimering og målretning af den administrative nitratkontrol. Den samlede reservation til 

dækning af ovenfornævnte projekter er videreført som én samlet pulje til dækning af fremtidige 

afskrivninger på allerede gennemførte projekter. Det skal herudover tilføjes, at administrationen 

af de store og mange tilskudsordninger er fuldstændig afhængig af velfungerende og sikre IT-

systemer. Det er derfor af afgørende betydning, at NaturErhvervstyrelsen inden for sit budget er i 

stand til at honorere kravene til fornyelse og stabilitet af såvel hardware som software for at kun-

ne sikre en smidig og lovmæssig korrekt administration, samt leve op til kravene om brugerven-

lighed, effektivitet og sikkerhed. Væsentlige nedbrud af systemer eller manglende/utilstrækkelig 

sikkerhed vil i yderste konsekvens kunne medføre overskridelse af betalingsfrister eller fejludbe-

talinger, hvilket herefter f.eks. vil kunne medføre underkendelser fra Kommissionen. Der henvi-

ses i øvrigt til NaturErhvervstyrelsens IT-Masterplan for forretnings- og IT-udviklingsprojekter. 

6) Reservationen stammer fra bevillingstilførslen i forbindelse med udviklingen af et nyt CAP-

system iht. Akt. 160 af 22. juni 2006 og Akt. 142 af 31. maj 2007. Grundet udskudt ibrugtagning 

af CAP lang sigt-systemet, har resterende andel af aktstykket først fundet anvendelse inden for 

formålet i 2012. 

7) Reservationen på 12.337.575,63 kr. stammer fra tidligere års bevillinger til drift, vedligehold og 

finansielle omkostninger i form af afskrivninger og renter, der er opstået som følge af den forsin-

kede ibrugtagning af CAP LS-systemet og dermed den forsinkede aktivering af investeringer og 

udskydelse af omkostninger i form af afskrivninger og renter, herunder aktivering af anlægsløn 

vedrørende de interne udviklingstimer på projektet. Der er tale om en særbevilling, jf. underkonto 

50 på FL11 og tidligere år. Reservationen har ikke fundet anvendelse i 2012, men forventes an-

vendt til de kommende års drift og vedligehold mv. af CAP LS systemet. 

8) NaturErhvervstyrelsen har i 2012 gennemført en indledende analyse af omkostningerne ved im-

plementering af kommende fælles europæisk landbrugsreform. Det blev estimeret, at de fremsatte 

reformtiltag vil medføre implementeringsudgifter på de obligatoriske tiltag på mellem 160 og 214 

mio. kr. På denne baggrund blev NaturErhvervstyrelsen ultimo 2012 på TB 2012 tilført 9,2 mio. 

kr. til det indledende projektarbejde med CAP post 13. Beløbet er videreført til anvendelse i 2013. 

9) Reservationen på 48.800 kr. blev i sin tid (primo 2008) reserveret særskilt på styrelsens øremær-

kede underkonto til ekstern advokatbistand, til dækning af de forventede kammeradvokatudgifter 

i den konkrete AgroFerm-sag. I denne sag fik virksomheden, AgroFerm, i 2008 meddelt et stort 

tilbagebetalingskrav, som ikke blev anerkendt. Siden har virksomheden pr. 23. september 2009 

udtaget stævning mod FødevareErhverv, der herefter som forudsat ved reservationens etablering 

har medført kammeradvokatudgifter i årene 2010, 2011 og 2012.  Reservationen har fundet an-

vendelse inden for formålet i 2012. 

10) I forbindelse med det danske EU-formandskab i 1. halvår 2012. fik det tidl. FødevareErhverv på 

FL11 bevilget 200.000,00 kr. til finansiering af driftsudgifter omhandlende ekstra rejseudgifter, 

direktørkonference etc. Imidlertid ville de primære udgifter falde i selve formandskabsåret 2012, 

hvorfor bevillingen på 200.000,00 kr. blev videreført til anvendelse i 2012, hvor den medfinansie-

rer udgifter til formandsskabsaktiviteter. 

11)  Reservationen primo 2012 bestod i 2011 af reservationsformålene ’Vådområdeindsats’ og ’Grøn 

Vækst administration af nye ordninger’ på hhv. 13.969.850,45 kr. og 13.128.209,00 kr. En nær-

mere beskrivelse af de to opsparingsformål følger herunder.  

I både 2010 og 2011 er de forudsatte aktiviteter som led af Grøn Vækst-aftalen vedrørende gen-

nemførelse af vådområdeprojekter kun i begrænset omfang blevet igangsat, ligesom indsatsen 

vedrørende Ådale er forsinket grundet faglig udredning mv. i andre ministerier. Som følge af for-

sinkelserne er det uudnyttede beløb fra er videreført til den fremadrettede finansiering af styrel-

sens aktiviteter. Mindreforbrug inden for administration af de øvrige Grøn Vækst initiativerne kan 

henføres til en række ordninger under LDP samt forsinkede engangsudgifter forbundet hermed. 

Mindreforbruget skyldtes bl.a., at implementeringen af en række ordninger er blevet forsinket, og 
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at der har været lavere interesse end forventet for en række af de implementerede ordninger, pri-

mært omhandlende obligatoriske randzoner, vandløbsvedligeholdelse, biogas, kvalitetsfødevarer 

og artikel 68-ordningerne pleje af §3-arealer og energiafgrøder. Hertil kommer mindreforbrug 

som følge af forskydninger vedrørende IT-udviklingen af nogle af de nye ordninger, herunder ud-

vikling af IT-understøttelse for ordningerne vedr. randzoner og vandløbsvedligeholdelse samt 

flytning af Artikel 68-ordningerne til CAP-platformen. Reservationerne er foretaget på baggrund 

af særbevilling til området i forbindelse med Grøn Vækst, jf. anmærkningerne på FL10. 

194.978,55 kr. af reservationen har fundet anvendelse i 2012. Efterfølgende er en andel af reser-

vationen i forbindelse med udarbejdelse af FFL13, blevet omdisponeret, dels til finansiering af 3-

årig markblokcyklus, dels engangsudgifter til randzoner i 2013. Derudover øremærkes en andel af 

reservationen til meromkostninger forbundet med administration af randzoneordningen i 2013. 

12)  På FL 2011 blev der under § 24.11.79.70. ’Reserve vedr. FødevareErhverv’ budgetteret et beløb 

på 15.000.000,00 kr. til dækning af øgede implementeringsomkostninger for administrationen af 

enkeltbetalingsordningen samt til drift og vedligeholdelse af it-systemerne hertil mv. i forbindelse 

med implementeringen af CAP langt sigt systemet. Beløbet blev overført til FødevareErhvervs 

administrationskonto på TB 2011. Imidlertid forventedes beløbet først anvendt i 2012 som følge 

af den senere implementering af CAP lang sigt systemet. Når TB-overførsel fra reservekontoen § 

24.11.79.70 blev gennemført allerede i 2011, skyldtes dette, at det ikke var muligt at foretage en 

opsparing direkte under reservekontoen, og på denne baggrund blev beløbet videreført til 2012, 

hvor det har fundet fuldt ud anvendelse inden for formålet. 

13)  På grund af store udgifter til hovedsageligt tinglysning og landinspektører i forbindelse med 

færdiggørelse af VMPII og III projekterne i 2011, blev der ultimo 2011 reserveret 1.800.000,00 

kr. til afslutning af projekterne i 2012. Beløbet er fuldt ud anvendt inden for formålet i 2012. 

14) På TB11 på administrationskonto § 24.21.01. "tidligere FERV" blev der tilført 500.000,00 kr. fra 

FVMs reservekonto til dækning af merudgifter vedr. analyse og udarbejdelse af eksportstrategier 

vedr. økologiske produkter. Imidlertid blev midlerne ikke anvendt i 2011; den primære årsag var, 

at planen om at lade Eksportrådet udføre opgaven med at udarbejde et udkast til eksportstrategi 

ikke blev til noget, da Eksportrådet ikke mente, at de ville kunne afsætte ressourcer til at gennem-

føre arbejdet. Efterfølgende er der i stedet i december måned 2011 indgået kontrakt med MAPP 

center Århus, hvorfor det forventes, at midlerne ville blive anvendt i 2012. På denne baggrund 

blev det uforbrugte beløb på 500.000,00 kr. reserveret til finansiering af omkostning vedrørende 

rekvireret eksportstrategi primo 2012. Beløbet er fuldt ud anvendt inden for formålet i 2012. 

15) Ultimo 2010 blev opgaver vedrørende finansiering af materiale til ledsageforanstaltninger i for-

bindelse med administrationen af skolefrugtordningen udskudt til 2011, hvorfor det uudnyttede 

beløb på 229.630,23 kr. blev videreført til 2011 til bl.a. dækning af udgifter til omtalte materiale 

vedrørende ledsageforanstaltninger, samt også til dækning af en eventuel restudgift vedrørende 

den nationale finansiering af den kommende evaluering af skole-frugtordningen, som forventes 

gennemført i 2011. Ud af den samlede bevilling til ledsageforanstaltninger på skolefrugt i 2011 på 

300.000 kr., blev 139.645,90 kr. forbrugt i 2011. Da skolefrugtprojektet kører videre i 2012, blev 

den uforbrugte bevilling på 160.354.10 kr. videreført til anvendelse i 2012, hvor den har fundet 

anvendelse. 

16) Reservation på underkonto 17 ultimo 2011 fremkom som følge af, at der i forbindelse med tilsagn 

om tilskud til anlæg i kommunale vådområdeprojekter også samtidig blev reserveret administrati-

ve beløb til brug for den senere dækning af jordkøbsomkostningerne som led i de planlagte jord-

køb. Disse samlede reserverede midler i 2011, der er bundet op på tilsagn og som først udbetales i 

senere år, udgjorde 9.004.600 kr. ved udgangen af 2011. Med henblik på reservering af de bundne 

midler blev beløbet overført via st.kt. 33/43 fra Naturstyrelsen, mens EU-andelen heraf modsat vil 

blive tilbageført til Naturstyrelsen. Således blev nettobeløbet på 2.015.412,21 kr. opsparet ultimo 

2011 og videreført til anvendelse i senere finansår. Beløbet er fuldt ud anvendt inden for formålet 

i 2012. 

17)  På baggrund af PA-analysen af kontrolområdet i 2009 blev der på finansloven for 2010 optaget en 

særskilt bevilling på 16.100.000,00 kr., heraf 10.800.000,00. kr. som lønsum, til dækning af den 

igangværende styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol af EUs direkte land-

brugsstøtte og de arealrelaterede tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet, herunder den 

fortsatte kvalitetssikring af markblokke. Samlet blev målene for projekt bedre kontrol opfyldt i 

2011, men der blev ultimo 2011 videreført 3.534.146,84 kr. til 2012 til finansiering af udskudte 

aktiviteter på projektsporene i form af afskrivninger, IT i øvrigt og til finansiering af en ekstern 

evaluering af projektets opnåede resultater ultimo 2011. Beløbet på 3.534.146,84 kr. har fundet 

anvendelse i 2012. 

18)  Reservationen primo 2012 på 9.500.000,00 kr. fra det tidligere Fiskeridirektorat var reserveret til drift og 

afskrivninger på det nye kontrolskib Ny Nordsøen. Idet den spanske leverandør ikke kunne levere et nyt kon-
trolskib blev kontrakten opsagt. I 2012 har NaturErhvervstyrelsen fået godkendt en ny søværtskontrolstrategi, 

der bl.a. involverer genindsættelse af Havørnen som delvis erstatning for den manglende levering af et nyt 

kontrolskib. Reservationen har fundet anvendelse i 2012 til finansiering af afsluttende projektomkostninger 
vedrørende Ny Nordsøen. Derudover har reservationen delvist finansieret dispositioner, som har været nød-

vendige som følge af den nye søværtskontrolstrategi, såsom renovering af Havørnen samt finansiering af rådi-
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ghedsløn i forbindelse med afskedigelser af tjenestemænd, da det har været nødvendigt at sænke antallet af 

skibsbesætninger. 

19) Af reservationen ultimo 2010 på i alt 13.484.016,15 kr., der var øremærket i forbindelse med 

Projekt Bedre Kontrol til finansiering af videreudviklingen af markkortsystemet LPIS, tilretninger 

af randzonetemaet, digitalisering af analogt anmeldte marker samt tilføjelse af oplysninger og til-

retning af en række markblokke for at kvalitetssikre administrationen af de arealbaserede støtte-

ordninger samt at forebygge risikoen for fremtidige underkendelser, har 6.140.026,83 kr. fundet 

anvendelse i 2011, og det resterende beløb på 7.343.989,32 kr. har fundet anvendelse i 2012 til 

løsning af opgaver vedrørende bl.a. etablering af randzonetemaet (delopgave 3 og 4). 

20) Ultimo 2011 blev der reserveret 4.300.000,00 kr. til færdiggørelse af gennemgang af markblokke 

i 2012, der er mere end 3 år gamle, jf. EU-kommissionens anbefaling af en 3-årig kontinuerlig 

cyklus for markblokrettelser. Det var planlagt, at markblokkene skulle være færdigbehandlet hur-

tigst muligt og senest ifm. ansøgningsrunden på enkeltbetalingsordningen ultimo året, men grun-

det lavere produktion i 2011 (hvilket bl.a. skyldes lav performance i markkortsystemet IMK2) 

blev markblokgennemgangen forsinket ind i 2012. Midlerne er fuldt ud anvendt i 2012. 

21) Reservationen primo 2012 på 4.305.900,00 kr. fra det tidligere Fiskeridirektorat vedrører tilført 

bevilling til fiskerikontrolaktiviteter, overvågning af områder lukket for fiskeri, kontrol af spor-

barhed etc. Grundet finansiering inden for eksisterende bevilling, blev et beløb på 4.305.900,00 

kr. således optaget som reserveret bevilling ultimo 2012. Reservationen har fundet anvendelse in-

den for formået i 2012. 

22)  Reservationen primo 2012 på 1.718.324,52 kr. vedrører afskrivninger og fællesomkostninger på 

det allerede erhvervede e-logbogsystem. En andel af reservationen på 1.235.974,14 kr. har fundet 

anvendelse i 2012, restbeløbet forventes anvendt til resterende afskrivninger i 2013. 
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BILAG 10:NaturErhvervstyrelsens finanslovskonti 
I nedenstående tabel B.10 vises en oversigt over samtlige de af NaturErhvervstyrelsen 

administrerede finanslovskonti på hovedkontoniveau:  

 

Tabel B.10: Oversigt over de finanslovskonti, som NaturErhvervstyrelsen er ansvarlig 

for 
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.) 

24.23.33. 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 (Re-

servationsbev.) 

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren 

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (Reservations-

bev.) 

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.) 

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.) 

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) 

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn 

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) 

24.42.11. Eksportstøtte (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 (Lov-

bunden) 

24.42.17. Lagerudgifter og –indtægter m.m. ved intervention (Lovbunden) 
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BILAG 11: Opgørelse af udviklingskontrakten 
 

 

 
  Udviklingsmål Vægt i kontrakt Slutstatus Vægtet resultat 

1. Udarbejdelse af en ny virksomhedsstrategi for 2013-2016 

Rk. 1: Ny virksomhedsstrategi 2013-2016 10% Opfyldt 10% 

 
 

 
 2. Ny organisation   

Rk. 2: Ny organisation 7% Opfyldt 7% 

Rk. 3: Ministerbetjening og policyudviklingskapacitet 6% Opfyldt 6% 

Rk. 4: Fælles personalepolitik for NaturErhvervstyrelsen 6% Opfyldt 6% 

Rk. 5: Ny fælles kultur i NaturErhvervstyrelsen 7% Delvis opfyldt 3,5% 

 

3.   It-strategi, organisering og effektivisering 

Rk. 6: Ny it strategi 5% Delvis opfyldt  2,5% 

Rk. 7: it-drift 4% Delvis opfyldt  2% 

Rk. 8: It-udvikling 4% Opfyldt 4% 

 

4. Økonomistyring 

Rk. 9: Udvikling af mål og resultatstyringen 5% Delvis opfyldt  2,5% 

Rk 10: Økonomistyring 6% Delvis opfyldt  3% 

5. Kundetilfredshed og kommunikation 

Rk. 11:  Strategi vedr. kunderelation og kommunikation 7% Opfyldt 7% 

Faglige mål       

Rk. 1:  Dyrevelfærdskontrollen gennemført 4% Delvis opfyldt  2% 

Rk. 2:  Risikobaseret kontrol (Erhvervsfiskeri) 3% Opfyldt 3% 

Rk. 3: Udbetaling og kontrol af enkeltbetaling 8% Opfyldt 8% 

Rk. 4: Udbetaling af sager under artikel 68 2% Opfyldt 2% 

Rk. 5: Sagsbehandling af tilsagn og udbetaling af tilskud under 
landdistriktsprogrammet og fiskerifonden 

3% Delvis opfyldt  1,5% 

Rk. 6: Genopretning af torsk 4% Opfyldt 4% 

Rk. 7: Høj kvalitet i afgørelser 3% Delvis opfyldt  1, % 

Rk. 8: Revision - regelefterlevelse 2% Delvis opfyldt  1% 

Rk. 9: Balance på gebyrområdet 2% Delvis opfyldt  1% 

Rk. 10: CAP langt sigt, fase 2 2% Opfyldt 2% 

 

   I alt 100% 
 

79,0% 

    Opfyldte mål   11 mål 59% 
Delvist opfyldte mål   10 mål 20,0% 
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Udviklingsmål 

 
Nr. Overskrift Vægt 

1 Ny virksomhedsstrategi 2013-2016  10 pct. 

Resultatkrav:  

NaturErhvervstyrelsen er en fusion af det tidligere Fiskeridirektorat, Plantedirektorat og FødevareErhverv. Fusionen af 

3 selvstændige institutioner har skabt et behov for at udvikle et nyt fælles strategigrundlag for den nye styrelse. 

 På den baggrund er det NaturErhvervstyrelsens mål, at der i 2012 udarbejdes en ny virksomhedsstrategi for perioden 

2013 til 2016. Den nye strategi skal indeholde mission, vision samt de strategiske målsætninger og indsatsområder som 

NaturErhvervstyrelsen ser som essentielle de kommende år. 

 

Målopfyldelse: 

Der er i 2012 blevet udarbejdet en ny virksomhedsstrategi inkl. mission og vision for styrelsen. Strategien blev præsen-

teret på styrelsens personalekonference d. 9. oktober og er efterfølgende blevet diskuteret på dialog og kaffemøder i 

hele styrelsen. I 4. kvartal er de helt konkrete indsatser i strategien, som der skal arbejdes med i 2013, blevet fastlagt og 

besluttet.  

 

Målet er opfyldt. 
2  Ny organisation 7 pct. 

Resultatkrav:  

På baggrund af beslutningen om valg af ny formel organisationsstruktur implementerer NaturErhvervstyrelsen det nye 

design på styrelsens centrale del og i den forbindelse dimensionere de nye enheder. Konkret skal styrelsen: 

•Gennemføre en tilpasning af medarbejderstaben til realisering af forudsatte administrative effektiviseringer. 

• Harmonisere ledelseslag på tværs i styrelsens centrale del under respekt for opgavernes karakter. 

• Samle styrelsens centrale enheder i Nyropsgade og i den forbindelse sikre en placering af enhederne i styrelsens cen-

trale del, så de bidrager til at de nødvendige faglige synergier kan høstes. 

• Udarbejde nye arbejdsprogrammer for enhederne 

• Opstille en gevinstrealiseringsplan som beskriver, hvorledes den ny organisationsmodel har bidraget til at sikre kort-

sigtsgevinster, samt hvordan det forudses at organiseringen bidrager til synergier og effektiviseringer på lidt længere 

sigt. 

 

Målopfyldelse: 

I 1. kvartal gennemførte styrelsen en tilpasning af medarbejderstaben og harmonisering af ledelseslag på tværs i styrel-

sens centrale dele. I marts blev styrelsens centrale enheder i samlet i Nyropsgade. Placeringen af de centrale enheder var 

i første omgang midlertidig. I 2. kvartal faldt den endelig placering på plads under hensyntagen til indfrielsen af de 

faglige synergier. De sidste dele af ombygningen herunder receptionsområdet er afsluttet i 4. kvartal. 

Endvidere er der i 1. og 2. kvartal arbejdet intensivt med styrelsens Arbejdsprogram for 2012, som omfatter:- Centrenes 

formål, målsætninger og handlingsplan,  

- Enhedernes økonomiske rammer for lønsum og øvrig drift fordelt på hvor meget lønsum og hvor mange øvrig drifts-

midler, kontorerne regner med at bruge på hvert produkt, 

- Resultatkravene til de enkelte centre/enheder. 

Arbejdet med gevinstrealiseringen er blevet gennemført i 4. kvartal på to fronter. Der er udarbejdet et notat der dels 

omhandler gevinstrealiseringen i forbindelse med den nye organisering, og dels hvordan styrelsen vil arbejde med 

gevinstrealisering fremover. 

 

Målet er opfyldt. 
3 Ministerbetjening og policyudviklingskapacitet 6 pct. 

Resultatkrav:  

Den fremtidige fordeling af ansvar for opgaver i Fødevareministeriet forudsætter, at kompetencerne inden for policyud-

vikling og ministerbetjening udvikles i NaturErhvervstyrelsen. Dermed understøttes ambitionen om en effektiv og enkel 

proces ved forelæggelse af ministersager og udvikling af ny politik. NaturErhvervstyrelsen skal sikre: 

• at den nye organisationsmodel understøtter en enkel og effektiv forelæggelsesproces.  

• at styrelsens enheder bemandes med og udvikler kompetencer, som kan håndtere politiske oplæg og flere direkte 

forelæggelser mv. 

• at der under respekt for ekstra opgaver forbundet med EU-formandskabet finder efteruddannelse af styrelsens medar-

bejdere i ministerbetjening sted.   

 

Målopfyldelse: 

Den 1. november trådte hovedparten af de nye snitflader mellem departementet og styrelsen på plads. De sidste træder i 

kraft pr. 1. januar 2013. 

 



  47 

Ledelsessekretariatet har etableret grundlaget for en enkel og effektiv forelæggelsesproces. Der er fortsat fokus på 

”kvalitet i sager” i samarbejde med departementet. Endvidere er der fokus på de grundlæggende kvaliteter i sagsfrem-

stilling og overdragelse af sager. 

Det er afdækket, hvilke kurser vi allerede tilbyder i regi af Fødevareministeriets Fælles Kursuskatalog i CAMPUS, som 

understøtter udviklingen af en række af de nødvendige kompetencer fx inden for forvaltningsret, lovteknik og EU-ret 

mv. Den 14. december 2012 har HR og Organisation gennemført en workshop med de medarbejdere, der tidligere har 

været ansat i Departementet, fordi de med deres baggrund har en væsentlig rolle i at kompetenceløfte deres kollegaer 

både i form og indhold ift. at forbedre kvaliteten i minister- og departementsbetjeningen. I januar 2013 afholdes der 

yderligere en workshop hvor de øvrige medarbejdere i styrelsen som arbejder med minister- og departementsbetjening 

deltager. Der skal arbejdes videre med yderligere konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter i 2013. 

 

Målet er opfyldt. 
4  Fælles personalepolitik for NaturErhvervstyrelsen 6 pct. 

Resultatkrav:  

Fusionen af de 3 styrelser indebærer behov for at harmonisere personalepolitikken, så medarbejderne arbejder inden for 

en fælles ramme. Samtidig er der ønsker om i det omfang, det er hensigtsmæssigt, at ensrette personalepolitikkerne på 

tværs af Fødevareministeriet: 

 

• Der skal udarbejdes en fælles personalepolitik for NaturErhvervstyrelsen, som indeholder harmonisering i forhold til 

departementet og Fødevarestyrelsen på de områder hvor det er hensigtsmæssigt.   

 

Målopfyldelse: 

De fælles ministerielle personaleadministrative retningslinjer blev vedtaget og offentliggjort d. 29/11 2012. På HSU-

mødet d. 11/12 2012 blev et procespapir for udarbejdelse af en ny personalepolitik i NaturErhvervstyrelsen vedtaget og 

en arbejdsgruppe blev nedsat. 

 

Derudover har NaturErhvervstyrelsen indtil nu vedtaget personalepolitiske retningslinjer på følgende områder: Lønpoli-

tik, MUS/GRUS, Inhabilitet, Jubilæum, Massage, Mtid, Personaletilpasninger, Receptioner, Rygepolitik, Seniorordnin-

ger, Tjenesterejser, Teambuilding aktiviteter og Trivselsmidler. 

 

Målet er opfyldt. 
5 Ny fælles kultur i NaturErhvervstyrelsen 7 pct. 

Resultatkrav:  

For at få virkning i praksis skal det nye organisationsdesign understøttes af en overordnet fælles kulturel ramme, som 

sikrer retning på styrelsens arbejde og at de nødvendige synergier bliver høstet. Styrelsens opgaver er mangeartet, så der 

er ikke tale om, at der forsøges dannet en fælles kultur helt ned i detaljen. Det er dog vigtigt, at medarbejderne føler sig 

som en del af et nyt fællesskab, hvor man på tværs deler de gode vaner og erfaringer, og samtidigt fremstår som åben og 

tilgængelig for både kolleger, kunder og andre interessenter. Konkret skal styrelsen: 

 

• Udarbejde en handlingsplan for skabelsen af en fælles kulturel ramme i NaturErhvervstyrelsen. 

• Opstille model for, hvordan fremdriften i handlingsplanen kan måles.  

• Gennemføre lederudvikling med fokus på lederen som kulturbærer. 

• Gennemføre initiativer til ensartet formidling internt og eksternt, herunder vurdere om der er brug for en egentlig 

sprogpolitik.  

 

På længere sigt er det målet at den nye fælles kultur skal medvirke til at medarbejdertilfredsheden i medarbejderunder-

søgelsen i 2013, ikke er lavere end den var for hele Fødevareministeriet i undersøgelsen fra 2010. 

 

Målopfyldelse: 

I forbindelse med fusionen blev der under fusionsstyregruppen nedsat en arbejdsgruppe for en ny fælles kultur. Ar-

bejdsgruppen afleverede sit input til styregruppen i februar 2012. 

NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet en handlingsplan for skabelsen af en fælles kultur samt hvordan fremdriften 

måles. 

  

NaturErhvervstyrelsen har ikke gennemført en lederudvikling med lederen som kulturbærer. 

 

Der er endvidere udarbejdet værktøjer til at ensarte formidlingen og kommunikationsindsatserne. Disse er: 

- en fælles sprogpolitik 

- Kundekommunikationsplan, 

- Oversigt over kommunikationskanaler 

 
Målet er delvis opfyldt.      
6  Ny it-strategi 5 pct. 

Resultatkrav: 
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I 2012 gennemføres en analyse af styrelsens it-udvikling og it drift. Analysen skal bidrage til en nye fælles it-strategi, 

som skal under-støtte realiseringen af synergier ved sammenlægning af de 3 gamle direktoraters drift og udvikling: 

• Der udarbejdes en ny fælles it-strategi for drift og udvikling. 

• Som led i den nye it-strategi etableres en fælles it-masterplan, som bidrag til budgetteringen af styrelsens samlede 

investeringsramme. 

 

Målopfyldelse: 

Strategiarbejdet er foregået hen over efteråret og der foreligger et udkast som er fremsendt til departementet mhp. god-

kendelse. Strategien er ikke endelig færdiggjort i 2012. 

 

Der er etableret en fælles masterplan, hvor omkostningerne til IT systemerne fremgår og som spiller ind til styrelsens 

samlede investeringsbudget. 

 

Målet er delvist opfyldt.           
7 It-drift 4 pct. 

Resultatkrav: 
På it-driftsområdet er der i forbindelse med fusionen forudsat tilpasninger allerede i 2012. Tilpasningerne udfordrer 

styrelsens evne til at sikre sikker drift, og at de nødvendige kompetencer er til stede. Konkret skal styrelsen: 

 

• Etablere en fælles organisation for it-drift.  

• Opstille en model for, hvordan gevinster inden for it-drift realiseres og måles. 

• Gennem kompetenceudvikling sikre, at den nødvendige spredning af kompetencer er tilstede. 

• Gennemføre 2 projekter, som bidrager til effektivisering af styrelsens samlede opgavevaretagelse. 

• Foretage en måling af den interne tilfredshed med it-supporten. 

 

Målopfyldelse: 

It-drift har etableret en fælles organisation for it-drift vha. rokade i IT-Drifts organiseringen, således at enkelte områder 

er blevet styrket. Der er endvidere sket en fortsat spredning af viden og kompetencer. 

Etableringen af fælles datastruktur har ført til ensartethed, samt mulighed for at arbejde i centre og enheder, på trods af 

at brugerne fortsat er placeret i forskellige domains. Denne ensartede struktur har medført, at medarbejdere ikke bruger 

unødig tid på at sætte sig ind i det enkelte centers datastruktur. Dernæst gør det at alle fælles projekter placeres samlet 

og at organisationen kan arbejde projektorienteret på tværs af styrelsen, og ikke som tidligere hvor rettigheder skulle 

tildeles og administreres i underliggende niveauer.  

 

Den fælles Citrix platform er endvidere første step mod en samlet bruger platform, hvor der gives adgang til værktøjer, 

som den enkelte har behov for. På den lange bane betyder dette at software som ikke skal benyttes af alle brugere kan 

begrænses til det faktiske antal. Samtidig sikres, at der ikke indkøbes unødigt software, da softwareét kan frigives rundt 

i systemet afhængig af behov. Der er endvidere igangsat en proces med outsourcing af CAP-Drift, for at skabe sikker 

drift fremadrettet på CAP platformen. 

 

Der er etableret et nyt AD for NaturErhvervstyrelsen, som har muliggjort at brugerne har kunne tilgå data og systemer 

på tværs af gamle domains. 

 

Der er etableret et nyt servicedesk-system. Med dette nye servicedesk system vil alle brugere kun skulle indmelde ser-

vicekald i et og samme system, og ikke som tidligere i forskellige systemer. Dette har gjort det enklere for både bruger-

ne, samt medarbejderne i IT-funktionen. 

 

Grundet fokus på sikker drift og de mange fusionsprojekter er der ikke blevet opstillet en model for hvorledes man kan 

realisere og måle gevinsterne inden for it-driften, samt gennemført en intern tilfredshedsundersøgelse. Begge dele vil 

blive etableret først i det nye år, når den nye Teamstruktur er etableret. 

 

Målet er delvist opfyldt. 
8 It-udvikling 4 pct. 

Resultatkrav: 
På it-udviklingssiden indebærer fusionen et behov for at integrere 3 udviklingsafdelinger til én. Konkret skal styrelsen: 

• Etablere en fælles organisation for it-udvikling 

• Opstille en model for, hvordan gevinster inden for it-udvikling realiseres og måles. 

• Gennemføre 2 projekter, som bidrager til effektivisering af kundernes indgang til NaturErhvervstyrelsen. 

 

Målopfyldelse: 

Der er oprettet en fælles IT-arkitektur- og udviklingsenhed, der har integreret de forskellige udviklingsopgaver, der 

tidligere lå i de 3 styrelser. Der er lavet en organisering af enheden, så alle opgaver fra de tidligere institutioner løses og 

der løses tillige nye opgaver. Der arbejdes fortsat frem mod at integrere forskellige opgaver, der tidligere lå 3 steder. 

Udarbejdelse af Virk.dk blanketter og etablering af et nyt tværgående arkitekturforum er 2 områder, hvor dette er sket. 

Der er udviklet en business case model, der gør det muligt at opstille og måle gevinster ved investeringer. 
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Der gennemføres flere projekter, som bidrager til effektivisering af kunders indgang til NaturErhvervstyrelsen. Som 

eksempel kan nævnes Rand-zone-implementeringen og indberetning af efterafgrøder gennem Tast selv-service. Effekti-

viseringerne for kunderne består bl.a. i, at så meget som muligt samles i en løsning, så der kun er et indgangssted. Det er 

dertil lettere for styrelsen at fortrykke data og validere meningsfuldt, som begge er til gavn for kunden, når det foregår i 

samme løsning.   

 

Hen over efteråret er udarbejdet en ny samlet organisering i it-centret med en teamstruktur. Den nye organisation er 

trådt i kraft 1. januar 2013 og har fokus på sikker drift, øget ledelsesfokus og roller og ansvar. Der vil blive oprettet et 

investeringsråd, hvor it-udvikling og -investering prioriteres på tværs af huset. Ledelsen styrkes gennem teamstrukturen 

og gennem øget fokus på projektledelse og – gennemførelse. 

 
Målet er opfyldt. 
9 Udvikling af mål og resultatstyringen 5 pct. 

Resultatkrav: 
NaturErhvervstyrelsen skal i 2012 udvikle mål og resultatstyringen baseret på en analyse af styringsbehovet. Analysen 

skal gerne munde ud i klarere og mere fokuserede mål, som både NaturErhvervstyrelsen og departementet finder, kan 

bidrage aktivt til styringen af NaturErhvervstyrelsen og som er koblet op på styrelsens nye strategi. Det er endvidere en 

målsætning at der i høj grad skal kunne måles på effekter af indsatsen (output). Målet er at de klarere og mere fokusere-

de mål kan implementeres i resultatkontrakten for 2013. 

 

Målopfyldelse: 

NaturErhvervstyrelsen har i 2012 udarbejdet en ny virksomhedsstrategi og har operationaliseret den gennem kritiske 

aktiviteter, initiativer og handlingsplaner. Handlingsplanerne beskriver hvad styrelsen skal gennemføre i 2013 for at 

kunne efterleve strategien. I forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanerne er der tænkt nye og forbedrede mål til 

resultatkontrakten ind. Dog blev det tidligt i processen besluttet at arbejdet med effektbaserede mål for størstedelens 

vedkommende må afvente 2014, da 2013 primært vil være en opstartsfase, og hvor det først fra 2014 og frem vil være 

muligt at måle effekterne af arbejdet. I forbindelse med udarbejdelsen af resultatkontrakten for 2013 blev der taget 

udgangspunkt i operationaliseringen af ny virksomhedsstrategi gennem klare og fokuserede mål fra handlingsplaner og 

initiativerne, dog med modifikationer, så målene egner sig bedre til resultatkontraktskonceptet.  

 

Målet er delvist opfyldt. 

10 Økonomistyring 6 pct. 

Resultatkrav: 
Idet NaturErhvervstyrelsen står over for store økonomiske udfordringer de kommende år er det målet at styrelsen får 

tilrettelagt en strategi for økonomistyringen, der sikrer gennemsigtighed i styrelsens ressourceforbrug og opgavevareta-

gelsen. Dette med henblik på at etablere et transparent grundlag for løbende at kunne foretage omprioriteringer og 

effektiviseringer. Endvidere skal målet være med til at understøtte økonomistyringsstrategien for hele Fødevareministe-

riet. For at nå dette mål er det nødvendigt at: 

• Der fastlægges og gennemføres en intern budgetproces, der sikrer udmøntning af NaturErhvervstyrelsens økonomisty-

ringsstrategi. 

• Der etableres aktivitets- og ressourcestyring, herunder ift. de fysiske kontroller og sagsbehandlingen af tilskud. 

• Der etableres en fælles rullende investeringsplan for 2012-2015 for materielle og immaterielle aktiver, herunder udar-

bejdelse af ny IT-masterplan og implementering af likviditetsstyring for den samlede nye styrelse. 

• Der implementeres systemunderstøttet LIS-rapportering som internt styringsværktøj. Rapporteringen skal bestå af et 

koncept, der omfatter relevante nøgletal/kpi’ere, der er centrale i forhold til styrelsens res-sourceanvendelse og opgave-

varetagelse. 

• Der udarbejdes en effektiviseringsstrategi mhp. fremadrettet tilpasningsbehov. 

• Der etableres en ny omkostningskalkule som grundlag for beregning af omkostninger på indtægtsdækkede områder 

bl.a. gebyrer i NaturErhvervstyrelsen. 

• NaturErhvervstyrelsen implementerer i løbet af året i samarbejde med departementet fuldt ud det af Finansministeriet 

netop udsendte cirkulære om budgettering og budget og regnskabsopfølgning, herunder implementering af periodisere-

de budgetter og opfølgning på disse. 

 

Målopfyldelse: 

NaturErhvervstyrelsen har i 2012 gennemført både en budgetproces for 2012 samt i slutningen af året for 2013. I for-

bindelse med budgetprocessen er der taget udgangspunkt i aktivitets- og ressourcestyring der hvor det er relevant. 

Der er etableret en investeringsplan for årene 2012-2015 for de materielle og immaterielle aktiver og herunder etableret 

en ny IT masterplan. Derudover er der implementeret en ny likviditetsstyring for den samlede styrelse. 

  

NaturErhvervstyrelsen har på baggrund af Civitas Budgetsystem (BS) udarbejdet LIS rapporter til direktionen og til 

departementer ifm. projekt god økonomistyring i løbet af året indeholdende relevante nøgletal, der er centrale ift. styrel-

sen anvendelse af ressourcer. 
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Ift. punktet vedr. udarbejdelse af effektiviseringsstrategi er det besluttet at arbejdet udskydes til 2013, hvor det indgår 

som mål i resultatkontrakten. Baggrunden for udskydelsen er at det var hensigtsmæssigt at få virksomhedsstrategien på 

plads før en effektiviseringsstrategi, da effektiviseringerne skal følge den strategi styrelsen har valgt for de kommende 

år.  

 

Der er etableret en ny omkostningskalkule til brug for bl.a. beregning af overhead samt omk. vedr. gebyrordninger og 

andre indtægtsdækkede områder i styrelsen. 

NaturErhvervstyrelsen har i samarbejde med departementet implementeret Projekt God Økonomistyring. Styrelsen har i 

2012 udarbejdet grundbudgetter og periodiseret budgetterne samt udarbejdet opfølgninger iht. cirkulære og vejlednin-

ger. 

 

Da en egentlig effektiviseringsstrategi først bliver udarbejdet i 2013 har der ikke kunnet ske fuld målopfyldelse. 

 

Målet er delvist opfyldt. 
11 Strategi vedr. kunderelation og kommunikation 7 pct. 

Resultatkrav: 
Et af formålene med at etablere NaturErhvervstyrelsen er at understøtte en forbedret kvalitet i betjeningen af NaturEr-

hvervstyrelsens kundekreds, så kunderne oplever, at NaturErhvervstyrelsen er let tilgængelig, at vi er servicemindede 

og skaber merværdi for alle vores kunder. Kunderne skal opleve, at de får en sammenhængende service eller myndig-

hedsbetjening. 

Fuldstændig optimering af kundebetjeningen kan kun ske på den lange bane, bl.a. fordi den forudsætter store omlæg-

ninger af it og implementering af den nye organisation. Ud over strategiske initiativer på den lange bane er det dog 

vigtigt med aktiviteter, som sikrer, at kundekredsen også på kort sigt oplever, at kontakten nu er med NaturErhvervsty-

relsen, og at man som kunde kan finde rundt i organisationen. Kundekredsen skal samtidigt opleve, at vi også arbejder 

med initiativer på den lange bane. 

 

Målet er at NaturErhvervstyrelsen udarbejder en kundestrategi og tilhørende handlingsplaner med målbare effektmål 

om let tilgængelighed, servicemindedhed og merværdi for kunderne. Det skal foregå på en omkostningseffektiv måde 

samt der skal opnås positiv effekt i forhold til opgavevaretagelsen. 

 

Strategien baseres på: 

- kortlægningen af NaturErhvervstyrelsens kundekreds og kundernes behov 

- kortlægningen af de eksisterende kundeindgange samt fordele og ulemper ved disse 

- kortlægningen af mulige nye kundeindgange samt fordele og ulemper ved disse 

- læringen fra og implementeringen af anbefalingerne fra kundetilfredshedsanalysen fra 2010 

- erfaringer fra andre ministerier og virksomheder på kundebetjeningsstrategier 

 

Et væsentligt formål for strategien er at få udnyttet relationen mellem kunderne og myndigheden bedre end tilfældet er i 

dag - både økonomisk effektivt og udviklingseffektivt (innovation, regelforenkling, færre klager etc.). Elementerne er 

dels større klarhed, kommunikation i øjenhøjde og effektiv betjening – men det er også i højere grad involvering og 

inddragelse af fælles viden og indsigt.   

 

NaturErhvervstyrelsen har endvidere som hensigt at udarbejde faglige strategier på områder hvor det er formålstjenst-

ligt. Et formålstjenstligt område hvor det kan give god mening at udarbejde en faglig strategi er på fiskerikontrollen. 

 

Målopfyldelse: 

NaturErhvervstyrelsens første kundestrategi blev godkendt i 4. kvartal. Der er opsat målbare effektmål inden for tema-

erne: Bedre omdømme, højere effektivitet og øge gennemskuelighed. Kundeambitionen understøtter målkravets for-

målsbeskrivelse: 

 

• Kunderne er vigtige for at sikre vækst i fødevareerhvervet gennem bæredygtig udvikling af naturen. Derfor lægger vi 

vægt på en tæt dialog med dem. 

• Vi har prioriteret og synligt kundefokus i alle vores opgaver, produkter og ydelser. Og vi styrker vores omdømme hos 

kunderne ved at øge effektiviteten og være gennemskuelige i vores service og ydelser. 

Kundestrategien udstikker en række handlingsplaner, der vil opsætte målbare effektmål. Et gennemført eksempel herpå 

er: 

• Kanalstrategi, der udstikker en række konkrete mål for styrelsens kanalbrug de næste tre år 

 

Målet er opfyldt.      
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Faglige mål 

 
Nr. Overskrift  Vægt 

1 Dyrevelfærdskontrollen gennemført  4 pct. 

Resultatkrav: 
I 2010 overtog NaturErhvervstyrelsen en del af kontrollen af dyrevelfærdsreglerne fra Fødevarestyrelsen, herunder kontrollen 

med minkfarme. Samtidig sikredes det, at landmanden får besøg af så få myndigheder som muligt.  

Det er NaturErhvervstyrelsens mål for 2012 at gennemføre det antal dyrevelfærdskontroller m.m., der rekvireres af Fødevaresty-

relsen i 2012. 

 

Målopfyldelse: 

Der er i alt rekvireret 2476 velfærdskontroller af FVST i 2013. Når annullerede kontroller, som er kontroller som ikke kan gen-

nemføres p.g.a. forhold, som tilskrives landmanden, fratrækkes, og der er herefter 2459 kontrolleret, som svarer til en målopfyl-

delse på 99,3 %. 

 

Målet er delvist opfyldt. 

2  Risikobaseret kontrol (Erhvervsfiskeri) 3 pct. 

Resultatkrav: 
a) Manglende forudanmeldelser 

Der er i en række fiskerier krav om forskellige typer af forudanmeldelser afhængig af redskab, mængde fanget fisk mv. Forud-

anmeldelser indgår i grundlaget for planlægning af kontroller. Forudsætningen er, at styrelsen gennem sin kontrolindsats og 

informationsindsats sikrer bedre regeloverholdelse og dermed bidrager til et mere bæredygtigt fiskeri. Nedbringelse af antallet af 

manglende forudanmeldelser i konsekvens af en målrettet indsats fra styrelsens side tages som udtryk for positiv effekt.  

I løbet af 2011 fik mange fartøjer installeret elog. Det har givet indkøringsproblemer, som bl.a. har ført til at flere fiskere ikke 

foretager, meldingerne korrekt. Det har styrelsen taget hånd om og har udarbejdet en handlingsplan omfattende undervisning og 

øget kontrol.  

 

I 2012 skal styrelsen målrettet gennemføre den handlingsplan således, at målet for uregelmæssighedsfrekvens i 2013 skal forbed-

res i forhold til 2011. Det konkret mål fastsættes i forbindelse med udarbejdelse med kontrakten for 2013. 

  

b) Udfald på fartøjsovervågningsenheden FOE (satellit) og kontrol af lukkede områder.  

Fiskerfartøjer er udstyret med en FOE, Satellitdata anvendes blandt andet som indikator for troværdigheden af fartøjers registre-

rede fangstområder og til lokalisering af kontrolobjekter med risikobetonet adfærd, herunder fangstrejser, som krydser lukkede 

områder. I 2012 udvides kravet, således at fiskefartøjer mellem 12-15 meter ligeledes skal være udstyret med en FOE. Nedbrin-

gelse af antallet af udfald på fartøjsovervågningsenhederne i konsekvens af en målrettet indsats fra styrelsens side tages som 

udtryk for positiv effekt.  

 

I 2012 skal styrelsen medvirke til at fastholde en maksimal tolerance for den tid, hvor der ikke har været signal fra alle fartøjer 

over 12 meter til søs i forhold til den ideale trans-missionstid. Den maksimale udfaldstid i 2012 skal være på 2,6 %.  

Styrelsen skal endvidere fastholde og videreudvikle den risikobaserede kontroltilgang gennem aktiv brug af de løbende scoreli-

ster over særligt kritiske fartøjer, som også er etableret inden for kontrolområdet torsk og brisling. Det skal her kunne dokumente-

res, at kontrolindsatsen målrettes netop de særligt kritiske fartøjer. Samtidig skal styrelsen fastholde den intensiverede kontrol af 

lukkede områder i bl.a. Kattegat. 

 

Målopfyldelse: 

a) manglende forudanmeldelser 

• Uregelmæssighedsfrekvens, manglende meldinger af landing af torsk 4,0 % 

• Uregelmæssighedsfrekvens, manglende melding af farvandsskifte 8,6 % 

• Uregelmæssighedsfrekvens, manglende melding af industrifisk 5,3 % 

 

Opgørelsen over uregelmæssighedsfrekvens er foretaget den 20. november 2012. Et nyt system til afgivelse og registrering af 

meldinger blev sat i drift den 21. november 2012, hvorfor det ikke er muligt at opgøre uregelmæssighedsfrekvens for den reste-

rende del af 2012. Diagrammet herunder viser udviklingen i uregelmæssighedsfrekvens på de tre områder månedsvis fra januar 

2011 til og med den 20. november 2012. 
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Stigningen i uregelmæssighedsfrekvens for alle tre meldingstyper skyldes at mange fartøjer omkring årsskiftet 2011/2012 be-

gyndte at anvende elektronisk logbog til at afgive meldinger og mange fartøjsførere har i den forbindelse haft svært ved at anven-

de de nye funktioner korrekt. Fartøjsførerne er i løbet af 2012 blevet bedre til at afgive korrekte meldinger. 

 

b) udfaldstid på FOE 

Tiden, hvor der ikke har været VMS-signal fra alle fartøjer over 12 til søs i forhold til den ideale transmissionstid, var 1,2 % i 

2012. Den maksimale udfaldstid må højest være 2,6 %. 

 
 

Fastholdelse og videreudvikling af risikobaserede kontroltiltag 

- 9 scorelister er p.t. i drift og flere er under udvikling 

- Scorelisterne anvendes i forbindelse med prioritering af kontrol via fagportalen og en applikation til kontrollørernes SmartPho-

nes 

- FMC gennemførte i maj 2012 en workshop for kontrolfolk, hvor nye idéer og udviklingsmuligheder til risikobaseret kontrol 

blev samlet op. Der arbejdes videre med de mange forslag. 

- En intern projektgruppe i Risiko er etableret. Gruppen undersøger mulighederne for udvikling af risikobaseret kontrol på tværs 

af fiskeri- og jordbrugsområdet.  

Kontrol af lukkede områder 

FMC har ved udgangen af december 2012 etableret real-time overvågning af følgende farvandsområder: 

-Lukkede områder i Kattegat (K1, K2 og K3) 

- RealTimeClosure-områder, i alt 9 områder (RTCDNK1201, RTCDNK1209, RTCDNK1215, RTCDNK1219, RTCDNK1220, 

RTCDNK1222 og RTCDNK1226, RTCDNK1227, RTCDNK1232) 

- Zone A, den vestlige Østersø 

- Zone B, den østlige Østersø 

- Bornholmerdybet, Østersøen 

- Gdansk og Gotlandsdybet, Østersøen 

- Tobis område 4, Nordsøen 

- Forsøgsfiskeri i brislingekassen, Nordsøen 

- Øresund 

 

Overvågningen består af en automatisk alarm (mail) til FMC-medarbejderen, når/hvis et fartøj er aktivt i et område i restriktions-

perioden. Afhængig af restriktionerne i området følger herefter en procedure, som bl.a. indeholder nærmere undersøgelser af 

fartøjets aktiviteter (tjek af elektronisk logbog), forøgelse af antallet af VMS-signaler (såkaldt ”polning” ca. hvert 10. min.), 

telefonisk kontakt til fartøjet for afklaring af aktiviteter og eventuel fysisk kontrol til søs eller ved landing. Alle handlinger i 

forbindelse med overvågningen registreres og dokumenteres i en log i FMC. Ovennævnte procedure omfatter også VMS-udfald, 

der vurderes til at have sammenhæng med lukkede områder. 
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I 2012 er der registreret 1.849 alarmer, som har givet anledning til nærmere undersøgelser. I 59 tilfælde har der været kontakt til 

decentrale kontrolenheder i DK eller andre medlemsstater i forbindelse med videre opfølgning. Alle øvrige forhold blev vurderet 

til ikke at omhandle ulovlige aktiviteter. 

 

Endvidere er der etableret en scoreliste, der identificerer fartøjer med fiskeriaktivitet i restriktive områder, til brug for prioritering 

forud for kontrol. 

 

Endelig er der i FMC etableret real-time overvågning af en række muslinge- og østersområder i Limfjorden med restriktioner i 

forhold til antallet af fiskende fartøjer pr. dag pr. område. 

 

Målet er opfyldt.   
3 Udbetaling og kontrol af enkeltbetaling 8 pct. 

Resultatkrav: 
NaturErhvervstyrelsen udbetaler ved første udbetalingsdag 1. december 95 pct. og senest 31. december 97 pct. af sagerne under 

enkeltbetalingsordningen, hvilket svarer til alle komplette/fuldstændige sager.  

 

I 2011 blev der ved 1. udbetalingsdag udbetalt 95,3 % af sagerne og den 31. december 2011 blev der udbetalt 98,0 %. Udbetalin-

ger under enkeltbetalingsordningen foretages i perioden fra 1. december til 30. juni i det følgende kalenderår, jf. EU regelsættet. 

Støtten for 2012 udbetales således senest 30. juni 2013. 

 

NaturErhvervstyrelsen udfører endvidere kontrol af arealer som forudsætning for korrekt udbetaling af EU-tilskud. Det er målet 

at kontrollen er afsluttet rettidigt og holdes inden for de økonomiske rammer, så enkeltbetalingen kan udbetales til tiden. Der en 

uadskillig sammenhæng mellem kontrolopgaven og den efterfølgende udbetaling af støtte. 

 

Målopfyldelse: 

Den 1. december 2012 var 44.880 sager ud af 46.772 sager, svarende til 95,3 % af sagerne under enkeltbetalingsordningen, fær-

digbehandlet og anvist til udbetaling (hvis sagsbehandlingen resulterede i et beløb til udbetaling). 

Den 31. december 2012 var 45.487 sager ud af 46.772 sager, svarende til 97,3 % af sagerne under enkeltbetalingsordningen, 

færdigbehandlet og anvist til udbetaling (hvis sagsbehandlingen resulterede i et beløb til udbetaling). 

 

Der er i alt i 2012 gennemført 2.598 fysiske kontrolbesøg. Antallet af kontrolbesøg var nok for at nå udbetalingsmålet. 

 

Målet er opfyldt. 
4  Udbetaling af sager under artikel 68 2 pct. 

Resultatkrav: 
NaturErhvervstyrelsen udbetaler pr. 1. december 80 % og pr. 31. december 90 % af sagerne under artikel 68 ordningerne, Eksten-

sivt landbrug, Flerårige energiafgrøder og pleje af EU støtteberettiget græs.  

 

Forudsætningen vil være, at koordinationen af kontrolopgaverne er forløbet tilfredsstillende og kontrollen er afsluttet rettidigt. 

 

Målopfyldelse: 

NaturErhvervstyrelsen har pr. 1. december udbetalt 87 pct. af sagerne under artikel 68 og pr. 31. december 90,9 pct. af sagerne. 

 

Målet er opfyldt.  
5 Sagsbehandling af tilsagn og udbetaling af tilskud under landdistrikts-

programmet og fiskerifonden 

3 pct. 

Resultatkrav: 
NaturErhvervstyrelsens mål er, at 60 pct. af tilsagnsansøgninger på ikke arealbaserede ordninger er behandlet senest 3 måneder 

efter henholdsvis ansøgningsfristens udløb på tilskudsordninger med ansøgningsfrister og modtagelsesdatoen på tilskudsordnin-

ger uden ansøgningsfrister. Alle ansøgninger bør være færdigbehandlet inden udgangen af finansåret, dog undtaget ansøgninger 

hvor ansøgningsfristen eller modtagelsesdatoen er efter 1. oktober. 

  

Det er endvidere NaturErhvervstyrelsens mål, at 60 pct. af fuldt oplyste anmodninger om udbetaling af tilskud er behandlet in-

denfor 15 arbejdsdage. 

Procenterne beregnes på baggrund af det totale antal sager på de to programmer). 

 

Det er endvidere NaturErhvervstyrelsens mål, at alle tilsagn til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, økologisk arealtilskud, 

omlægningstilskud til økologisk jordbrug og miljøbetinget tilskud meddeles senest den 1. september i ansøgningsåret. Målsæt-

ningen gælder komplette ansøgninger. 

 

Målopfyldelse: 

71 pct. af alle ansøgninger om tilsagn modtaget i 2012 under Landdistrikts-programmet og Fiskerifonden blev behandlet inden 3 

måneder efter ansøgningsfristens udløb. 

  

66,9 pct. af alle fuldt oplyste ansøgninger om udbetaling under LDP og EFF blev behandlet inden 15 arbejdsdage. 



  54 

 

På miljøordningerne blev der modtaget 1.225 sager, hvoraf 908 sager var komplette. Af disse var 344 sager sagsbehandlet 1. 

september. Resultatmålet kunne således ikke nås inden 1. september, blandt andet på grund af kortere sagsbehandlingsperiode 

(fristforlængelse i ansøgningsrunden) samt forringet performance og manglende stabilitet i IMK 2.0. 

 

Der blev i den ordinære ansøgningsrunde modtaget 22 ansøgninger på MB-ordningen (miljøstøtte) og 310 ansøgninger på OM-

ordningen (omlægningsstøtte). På MB var 21 ansøgninger og på OM var 252 behandlet 1. september. Efterfølgende er 1 ansøg-

ning på MB og 58 ansøgning på OM blevet sagsbehandlet. Af disse var 56 ansøgninger ikke-komplette, idet der manglede oplys-

ninger i ansøgningen eller økologiautorisation. Det har således efterfølgende vist sig, at der udestod sagsbehandling af 3 komplet-

te sager den 1. september, svarende til 1,1 % af de komplette ansøgninger. 

 

Målet er delvist opfyldt. 
6  Genopretning af torsk 4 pct. 

Resultatkrav: 
NaturErhvervstyrelsen skal i henhold til EU’s regler og planer for genopretning bidrage til national gennemførelse af forvalt-

ningsregler til ind-satsregulering af torskefiskeriet i Østersøen og Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt kontrol med overholdel-

se heraf. 

  

I 2012 skal styrelsen foretage det antal inspektioner, som fastlægges på baggrund af sidste års torskelandinger inden for forskelli-

ge redskabssegmenter. Antallet af inspektioner fastlægges ved årsskiftet i form af styrelsens kontrolplaner.  Det vil sige, at styrel-

sen skal udføre en række kontroller af landinger fra fiskeri med forskellige fiskeredskaber i de forskellige farvande (Nordsøen, 

Østersøen, Skagerrak og Kattegat). 

 

Styrelsen har opstillet en model, som både vægter antallet af landinger og volumen i fiskeriet som grundlag for målopfyldelsen i 

2012:  

 

Målopfyldelse kræver opfyldelse af kontrolkrav i minimum 12 ud af 16 redskabssegmenter. Endvidere skal der sikres målopfyl-

delse på minimum 90 % i forhold til vægtningen. 

 

Målopfyldelse: 

NaturErhvervstyrelsen har i 2012 haft en målopfyldelse på 14 ud af 16 segmenter, som samlet vægter 99,8 %, dvs. fuld målopfyl-

delse. Mængden af landet torsk fra de to manglende segmenter i Kattegat er ca. halveret i 2012 i forhold til 2011 og vægter kun 

0,2 % af den samlede mængde landet torsk i Danmark. 

 
 Målopfyldelse 

1. Nordsøen  

a. Trawl Ja 

b. Garn Ja 

c. Snurrevod Ja 

d. Udenlandske Ja 

2. Skagerrak  

a. Trawl Ja 

b. Garn Ja 

c. Snurrevod Ja 

3. Kattegat  

a. Trawl Nej 

b. Garn/snurrevod Nej 

4. Vestlige Østersø  

a. Trawl Ja 

b. Garn Ja 

c. Snurrevod Ja 

d. Udenlandske Ja 

5. Østlige Østersø  

a. Trawl Ja 

b. Garn Ja 

c. Udenlandsk Ja 

Total 14 ud af 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Målet er opfyldt. 
7 Høj kvalitet i afgørelser 3 pct. 

Resultatkrav: 
NaturErhvervstyrelsen har fokus på høj kvalitet i afgørelserne på de behandlede sager og på herigennem at reducere antallet af 

klager over afgørelserne. 

 

Det er NaturErhvervstyrelsens mål for 2012, at: 

 

• Højst 4 pct. af de klager over sagsbehandling, afgørelser mv. som styrelsen modtager, må føre til omgørelse af afgørelsen i 

departementet eller blive hjemvist til fornyet behandling i styrelsen. 

• Ovenstående 2 punkter må max. give 4 pct. samlet.  
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• Sagsbehandlingstid i NaturErhvervstyrelsen (oversendelsestiden til FKC) må max. være 4 uger bortset fra Enkeltbetaling (max. 

3 mdr.) og Krydsoverensstemmelse (max. 2 mdr.) 

 

Målopfyldelse: 

NaturErhvervstyrelsen har fået hjemvist 4 pct. af de klager der er modtaget samt fået omgjort 2,6 pct., hvorefter dette delmål er 

opfyldt. 

 

Den samlede procent af ovenstående er 6,7 pct. 

 

NaturErhvervstyrelsen har ikke nået at oversende klagerne til FKC inden for den fastsatte tidsfrist, hvilket bl.a. skyldes at arbej-

det har været nedprioriteret efter aftale med Direktionen til fordel for bl.a. det store arbejde med udbetalingsmål, randzoneordnin-

gen og revisionssager. 

 

Målet er delvist opfyldt.  
8 Revision - regelefterlevelse 2 pct. 

Resultatkrav: 
Nedenstående punkter skal opfyldes for, at leve optil kravene om revision og regelefterlevelse: 

 

• Intern Revisions samarbejde med Rigsrevisionen skal i Rigsrevisionens årlige vurdering i 2012 karakteriseres som tilfredsstillen-

de. 

• EU’s revisionsmyndigheder giver FødevareErhvervs EGFL/ELFUL-regnskab en ”blank påtegning” i 2012. Derudover skal 

Kommissionen godkende EU-regnskabet ved ”Beslutning om regnskabsafslutning 2011”. 

• Den løbende EU revision skal finde at NaturErhvervstyrelsens administration og kontrol med tilskudsordningerne udvikler sig 

tilfredsstillende. Målopfyldelsen vurderes i samarbejde mellem NaturErhvervstyrelsen og Departementet. 

 

 

Målopfyldelse: 

Intern revisions arbejde er d. 10. august kategoriseret af Rigsrevisionen som tilfredsstillende. 

 

Det godkendende organ (Deloitte) har d. 30. januar 2013 taget forbehold for rigtighed af regnskaber for fondsåret 2012 på ELFUL 

ikke-IFKS (projektstøtteområdet), mens der er blanke påtegninger for de øvrige dele af ELFUL og EGFL. Baggrunden herfor er, 

at Deloitte har fundet revisionsmæssige fejl i forhold til udbetaling af projektstøtten. Dele af denne kritik kan desuden også konsta-

teres i Revisionsrettens årsberetning for 2011 (fra efteråret 2012), hvor NaturErhvervstyrelsen modtog kritik for administrationen 

af projektstøtteområdet, som fik vurderingen ”ikke effektiv”.  

 

Det bemærkes samtidig, at der i NaturErhvervstyrelsen over de senere år, herunder også i 2012, har igangsat en række tiltag, der 

generelt styrker grundlaget for udbetaling af midler fra EU's landbrugsfonde, herunder også i forhold til projektstøtteområdet. Det 

gælder bl.a. projekt Wupti og oprettelsen af en tværgående kvalitetsenhed. Derudover er der i 2012 etableret et beslutningsgrund-

lag med et eksternt konsulentfirma, som styrker grundlaget for fremadrettet at målrettet og forbedre indsatsen. 

 

 

Målet er delvist opfyldt. 

 

9 Balance på gebyrområdet 2 pct. 

Resultatkrav: 
NaturErhvervstyrelsen skal i sin administration af styrelsens gebyrordninger sikre, at ordningerne er i økonomisk balance i hen-

hold til budgetvejledningens bestemmelser og særlige bevillingsbestemmelser på finansloven, samt at de i gebyr-handlingsplanen 

beskrevne målsætninger for en omkostningsreduktion på styrelsens gebyrordninger i perioden 2010-2014 opfyldes. Styrelsen skal 

i den forbindelse særligt i 2012 have på fokus på, at 

 

• Årets resultat på gebyrordningen vedr. plantesundhedskontrol for 2012 udviser et overskud, med henblik på at sikre, at ordnin-

gens akkumulerede resultat ultimo 2013 er i balance. 

• Årets resultat på gebyrordningen vedr. kontrol med gødning for 2012 udviser et overskud, med henblik på at sikre, at ordnin-

gens akkumulerede resultat ultimo 2015 er i balance. 

Begge målsætninger skal opnås gennem tilpasninger af ordningernes udgiftsniveau, herunder ved effektivisering mv. 

 

Målopfyldelse: 

Årets resultat på gebyrordningen vedr. plantesundhedskontrol for 2012 blev på ca. - 2 mio. kr., delmålet er derfor ikke opfyldt. 

Årets resultat på gebyrordningen vedr. kontrol med gødning for 2012 blev på ca. 0,3 mio. kr., delmålet er derfor opfyldt. 

 

Målet er delvist opfyldt. 
10 CAP langt sigt, fase 2 2 pct. 

Resultatkrav: 
NaturErhvervstyrelsen er i gang med en større systemmodernisering, der indebærer implementering af en serviceorienteret arki-
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tektur og fleksible og parameteropsatte rammesystemer til administration af de fleste af de ordninger NaturErhvervstyrelsen skal 

administrere i de kommende år (Post 2013, ordninger under nyt landdistriktsprogram og nyt fiskeriprogram). 

 

Derudover skal CAP´s portal - FVM Tast selv-service - danne rammen om vores kunderettede engagement. CAP systemet vil 

være den platform i systemmoderniseringen, som skal samle flere typer af kunde-vendte opgaver på sigt - også det, der ligger 

udenfor tilskudsområdet.  

 

CAP-langsigt projektet var oprindeligt faseinddelt i 2 faser. Fase 1 blev afsluttet primo 2010 og det er målet at hovedparten af 

CAP Langsigt fase 2 skal være afsluttet i 2012.  

 

CAP systemet skal bruges til ansøgningsrunden på Enkeltbetalingsordningen fra 2012 og frem. NaturErhvervstyrelsen åbnede 

allerede i 2011 for fuldmagtsløsningen, og det er desuden muligt at overdrage rettigheder elektronisk på CAP-portalen ved at det 

nuværende rettighedssystem kobles til CAP-portalen i en overgangsfase. Det implicerer, at kunderne vil opleve en komplet løs-

ning for elektroniske overdragelser. Internt i NaturErhvervstyrelsen vil sagsbehandlingen dog foregå i det nuværende rettigheds-

system, indtil understøttelse af rettigheder er fuldt implementeret i CAP i 2013, da denne del afhænger af nye EU-krav mv. til den 

fremtidige administration Post 2013. 

 

 I forbindelse med implementeringen af CAP Post 2013 vil der skulle foretages analyser af nye krav og behov primært i forhold 

til en efterfølgende implementering i CAP-systemet. 

 

Målopfyldelse: 

CAP langt sigt fase 2 er under udbygning til at kunne håndtere flere ordninger, eksempelvis en funktionalitet, der skal koble 

BTAS til CAP-kundeportal, er leveret i 2012. CAP lang sigt er anvendt til ansøgning om enkeltbetaling i 2012. Sagsbehandlingen 

og udbetalingen af enkeltbetalingsordningen er i 2012 sket via HEMA og vil i 2013 ske via CAP lang sigt. CAP systemet færdig-

gøres i 2012 (efter planen med undtagelse af den resterende del af rettighedssystemet). FS 2013 færdiggøres ligeledes i indevæ-

rende år. Enkelte mindre delområder i forhold til performance, producentskifte og udbetaling udskydes til 2013. Udskydelsen 

vurderes ikke at udgøre en risiko for ansøgningsrunden 2013. 

 

Der er derudover igangsat analyse af nye krav til implementering af CAP post 2013. Analyse og estimering af CAP post 2013 er 

fortsat under udarbejdelse. Implementering af CAP post 2013 vil i sig selv betyde, at der håndteres langt flere ordninger i CAP 

lang sigt. CAP-kundeportal – FVM Tast selv-service – vil også fortsat blive udbygget til at danne rammen om vores kunderettede 

engagement bl.a. ved tilkobling af BTAS sager til CAP portalen og ved udstilling af nye blanketter i portalen.  

 

I 2012 er randzoneordningerne og indberetning af efterafgrøder implementeret i CAP-systemet, hvilket er eksempler på større 

udvidelser af anvendelsen af systemet.  

 

I forbindelse med it-strategiarbejdet, jf. mål 6, er der gennemført et CAP review, som konkluderer, at systemet er anvendeligt til 

CAP post 13, men at anvendelsen bør modnes og at der bør lægges en plan for udskiftning af enkelte dele af arkitekturen til mere 

moderne teknologi. 

 

Målet er opfyldt. 


